
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Decyzja nr 147 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w ramach programu 

„LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu konkursu „LAB-TECH of Excellence”, 

stanowiącego załącznik do decyzji nr 69/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia  

14 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia programu „LAB-TECH of Excellence” w ramach 

realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu, postanawia się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu w ramach programu 

„LAB-TECH of Excellence”, zwaną dalej „Komisją”, w składzie: 

1) prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Wydział Fizyki – przewodniczący; 

2) dr hab. inż. Marcin Bajkowski, Wydział Mechaniczny Technologiczny; 

3) prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Wydział Mechatroniki; 

4) dr hab. inż Marcin Kołodziej, Wydział Elektryczny; 

5) prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk, Wydział Fizyki; 

6) prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, Wydział Architektury; 

7) prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; 

8) dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni, Wydział Chemiczny; 

9) dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni, Wydział Chemiczny; 

10) dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii; 

11) prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Wydział Inżynierii Materiałowej; 

12) dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  

i Inżynierii Środowiska; 

13) dr hab. Andrzej Wodecki, Wydział Zarządzania. 

2. Komisję powołuje się na czas trwania konkursu, o którym mowa w ust. 1.  

§ 2 

Zadaniem Komisji jest ocena wniosku pod kątem: 

1) poziomu naukowego, innowacyjności i aktualności tematyki badawczej z perspektywą 

jej rozwoju i możliwości wdrażania rozwiązań oraz jakości naukowej planu 

badawczego (30% oceny); 

2) koncepcji nowej grupy badawczej, w tym zapewnienia (czy koncepcja zapewnienia) 

dodatkowych źródeł finansowania (20% oceny); 

3) dorobku naukowego kierownika i grupy badawczej/zespołu badawczego, w tym 

doświadczenia kierownika w zakresie pozyskiwania projektów i kierowania projektami 

(30% oceny); 

 



4) dorobku naukowego mentora (5% oceny); 

5) współpracy międzynarodowej, w tym jakości ośrodka naukowego, z którym 

przewidziana jest współpraca (10% oceny); 

6) zasadności kosztorysu (5% oceny). 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

   REKTOR  

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 
 


