Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej Wydziału Nauk o Ziemi
i

Gospodarki Przestrzennej w dniu 15 czerwca 2022 r.

Komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału na wniosek dr Bena Deruddera, prof.
UMK w celu

rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko POSTDOC—habilitantw ramach realizacji projektu

badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.: „Policentryczne regiony
miejskie: identyfikacja, pomiar rozwój" o numerze Nr DEC—2020/38/A/HS4/00312 w skladzie:
i

dr Ben Derudder, prof. UMK › przewodniczący
dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK
dr hab, Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r. stwierdziła co następuje:
1. W związku z

pomiar

i

realizacją projektu badawczego NCN „Policentryczne regiony miejskie: identyfikacja,

rozwój", kierownik projektu dr Ben Derudder, prof. UMK ogłosił konkurs na stanowisko

POSTDOC-habilitant.

'2.

Na

konkurs, o którym mowa w pkt. 1, wpłynęły dwa podania:
X

—

dr. Roberta Matusiaka;

~

dr. Abdelhaka EI—Fengoura.

3. Komisja w pierwszej kolejności sprawdziła podania pod względem formalnym:
-

dokumentacja złożona przez dr. Roberta Matusiaka nie spełniła wymogu formalnego projektu ze

względu na fakt,
—

iż

Kandydat uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

dokumentacja złożona przez dr. Abdelhaka EI—Fengoura spełniała wymogi formalne.

4. W dalszej kolejności Komisja rozpatrzyła pod względem merytorycznym wniosek, który spełniał

kryteria formalne. Na podstawie złożonego wniosku przyznano następującą punktację Kandydatowi dr.
Abdelhakowi EI-Fengourowi:
-w

zakresie dorobku naukowego: 1 punkt (słaby);

- w

zakresie osiągnięć wynikających z prowadzonych dotychczas badań naukowych:

osiągnięcia);

1

punkt (słabe

~

w zakresie kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym: 0 (brak kompetencji).

4. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją i opinią kierownika projektu badawczego, zważywszy na

bardzo słaby dorobek naukowy Kandydata oraz brak kompetencji wymaganych do realizacji projektu,
Komisja rozpatrzyła złożony wniosek negatywnie.
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