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HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

Dra inż. Mariusza Żółtowskiego 

 
 

  

 

19.04.2016 r. 

Dr inż. Mariusz Żółtowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dyscyplinie budownictwo, ze wskazaniem Rady Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jako jednostki do 

przeprowadzenia tego postępowania. 

19-04-2016 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dra inż. Mariusz Żółtowskiego 

 

06.05.2016 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej załączając wniosek 

Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody 

na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie 

wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

 

22.06.2016 r. 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

podjęła uchwałę (w czterech głosowaniach) w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia 

trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. Prof. dr hab. inż. Roberta Jankowskiego z Politechniki Gdańskiej. jako 

recenzenta, 

2. Prof. dr hab. inż. Pawła Kłosowskiego z Politechniki Gdańskiej jako 

sekretarza, 

3. Dr hab. inż. Piotra Iwickiego z Politechniki Gdańskiej jako członka 

Komisji Habilitacyjnej. 

 

9.09.2016 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 19 kwietnia 

2016 roku wszczęła postępowanie habilitacyjne dra inż. Mariusz Żółtowskiego 

i powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski  - przewodniczący 

2. prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski - sekretarz 

3. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński - recenzent  

4. dr hab. inż. Jerzy Pamin - recenzent 

5. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski - recenzent 

6. prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła - członek Komisji 

7. dr hab. inż. Piotr Iwicki - członek Komisji 

 

30.09.2016 r. 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

przesłał wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, 

w tym także do recenzentów, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w 

sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. 

Mariuszowi Żółtowskiemu  

15.11.2016 r. Przesłanie członkom Komisji elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej dr 

inż. Mariusza Żółtowskiego, o której udostępnienie poprosił jeden z 

recenzentów w przedmiotowym postępowaniu habilitacyjnym. 

 

2.12.2016 r. 

Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Wydziału Inżynierii Lądowej i 

Środowiska Politechniki Gdańskiej i przyjęcie recenzji przez Dziekana. 

 

3.12.2016 r. 

Wysłanie recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej i Habilitantowi 

wraz z informacją o zaproszeniu na rozmowę podczas posiedzenia Komisji, o 

którego terminie oraz temacie rozmowy zostanie poinformowany oficjalnym 

listem. Ze względu na wyjazd przewodniczącego i okres świąteczny, 

posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na pierwszą połowę stycznia 2017 r. 

12.12.2016 r. Do Biura Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

wpływa wniosek dr inż. Mariusza Żółtowskiego do Rady Wydziału Inżynierii 
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Lądowej i Środowiska, w którym Habilitant informuje, że cofa wniosek o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

16.12.2016 r. Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 10 stycznia 

2017 r. 

 

27.12.2016 r. 

Wysłanie do członków Komisji zawiadomienia o dacie i miejscu posiedzenia 

Komisji oraz zaproszenie Habilitanta na rozmowę podczas posiedzenia 

Komisji wraz z podaniem tematu rozmowy. 

5.01.2017 r. Przesłanie członkom Komisji pisemnego ustosunkowania dr inż. Mariusza 

Żółtowskiego do spraw poruszonych w piśmie przewodniczącego Komisji 

zapraszającym Habilitanta na rozmowę podczas posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący otrzymał pismo w dniu 4.01.2017 r. drogą elektroniczną.  

10.01.2017 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 

zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania doktorowi inż. 

Mariuszowi Żółtowskiemu stopnia doktora habilitowanego. 

18.01.2017 Odmowa nadania dr inż. Mariuszowi Żółtowskiemu z Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie: Nauki Techniczne, dyscyplina: Budownictwo 

 

 


