
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 64 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 8 marca 2022 r. 

 

w sprawie powołania Komisji ds. publikacji w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej 

programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

 

     Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),  

w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką 

Warszawską ustala się, co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Komisję ds. publikacji w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej 

programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanej dalej „Komisją”, w składzie:  

1) prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)  

– przewodniczący; 

2) dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych); 

3) dr hab. inż. Daniel Kikoła, prof. uczelni (Wydział Fizyki); 

4) prof. dr hab. Janina Kotus (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych); 

5) dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni (Wydział Transportu); 

6) dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania); 

7) prof. dr hab. inż. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki); 

8) dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych). 

§ 2 

1. Do zadań Komisji w szczególności należy: 

1) opiniowanie wniosków w konkursie wspierającym przygotowanie i wydanie 

monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych; 

2) opiniowanie wniosków w konkursie wspierającym przygotowanie i opublikowanie 

artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie; 

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania finansowania w ramach programu Open 

Science; 

4) wnioskowanie do kierownika zespołu zarządzającego IDUB zmian w regulaminach 

konkursów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz programu, o którym mowa w pkt 3; 

5) opracowanie projektu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu dla Politechniki 

Warszawskiej. 

2. Nadzór merytoryczny nad pracami Komisji sprawuje prorektor ds. nauki. 

§ 3 

Traci moc decyzja nr 100/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie powołania Komisji ds. programów Best Paper i Open Science w ramach realizacji  

w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 

 

 

 prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


