
POLITECHNIKA 
GDAŃSKA 
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, 
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI 

Katedra Systemów Geoinformatycznych 
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Wniosek 
z dnia 3 stycznia 2018r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych 
w dyscyplinie geodezja i kartografia 

1. Imię i Nazwisko: 

Andrzej Chybicki 

2. Stopień doktora: 

doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, 
Rada Wydziału Elektroniki , Telekomunikacji Informatyki Politechniki Gdańskiej , 

15 lutego 2011r. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowegolartystycznego: 

"Rozwój technik integracji danych w systemach informacji przestrzennej" 

4. Jednostka organizacyjna wyznaczona do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Wydział Geodezji , Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn , 
tel. +48 89 523 39 77, +48 89 523 37 75, +48 89 523 42 45, +48 89 523 45 04, +48 523 34 28 
fax +48 89 523 34 77, 
http://www.wgipb.uwm .edu .pl 
e-mail: wgipb@uwm.edu.pl 

5. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
www.eti.pg.edu.pl 

... il.<Ajll; .... ........ . 
podpis Wnioskodawcy 

Sekretariat katedry: 
tel: . +48 58 347 2939 
fax: +48 58 347 2090 
e-mail: ksg@et i.pg.edu.pl 



ZAŁĄCZN IKI 

1. Andrzej Chybicki - kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie stopnia doktora (pośw iadczona 

przez Wydział Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ). 

2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć . 

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć (wersja angielska) . 

4. Wykaz dorobku. 

5. Andrzej Chybicki - Curriculum vitae oraz dane teleadresowe. 

6. Prace stanowiące osiągnięcie naukowe - cykl powiązanych tematycznie publikacji będące 

podstawą osiągnięc ia naukowego wyn ikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 ze zm.) - wydruk i skan odpowiednio dla wersji elektronicznej i papierowej wniosku . 

7. Elektroniczna wersja wniosku wraz z kompletem materiałów i załączników (2 egzemplarze) . 

8. Oświadczenia współautorów prac zawartych w cyklu powiązanych tematycznie publikacji 

będących podstawą os i ągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) . 


