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UCHWALA 

komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dra Zbigniewa Marszalka 

z dnia 3.09.2020 r. 

zawierajaca negatywngq opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

doktorowi Zbigniewowi Marszaltkowi 

Dziatajgc na podstawie Rozdziatu 3 Dzialu V Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyzszym i nauce, komisja habilitacyjna powolana przez Rade Doskonalosci 

Naukowej, w skladzie ustalonym dnia 23 grudnia 2019 roku pismem o numerze Z2.4000.5.19.2 

i zmiany cztonka komisji pismem Z2.4000.12.2020.BR, po zapoznaniu sie z recenzjami i z 

autoreferatem stwierdza, zgodnie z punktem /0 Art. 22] Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyzszym i nauce, ze aktywnos¢ naukowa oraz osiagniecia naukowe dra Zbigniewa 

Marszalka zaprezentowane w jednotematycznym cyklu publikacji nt. ,, Nowe réwnolegle metody 

sortowania przez scalanie duzych zbioré6w danych w bazach NoSQL ” nie stanowig znacznego 

wktadu w rozw6j dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja i wyraza negatywng opini¢ 

w sprawie nadania dr. Zbigniewowi Marszatkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk inzynieryjno-technicznych, w  dyscyplinie naukowej informatyka — techniczna 

i telekomunikacja. 

Uchwala wchodzi w zycie z chwila jej podjecia. 

Uzasadnienie podjetej uchwaty: 

Zgodnie z punktem 10 Art. 22] Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce komisja habilitacyjna podejmuje uchwale zawierajqca opinie, ktéra nie moze byé 

pozytywna, jezeli co najmniej 2 recenzje sq negatywne. W rozpatrywanym przypadku recenzje 

dra hab. Marcina Paprzyckiego, prof. nadzwyczajnego oraz dra hab. inz. Pawla Przemystawa 

Sitka, prof. PSk sq negatywne. Zatem na podstawie dwéch negatywnych recenzji oraz przepisow 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, komisja habilitacyjna musi 

wydaé opinie negatywna. 

Podpisy cztonkéw komisji habilitacyjnej: 
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