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27.10.2016 

Dr inż. Michał Wójcik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o 

wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie budownictwo ze wskazaniem Rady Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego 

postępowania. 

Wpłynięcie dokumentów do Biura Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

02.11.2016 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 , w tym sekretarza komisji oraz recenzenta. 
07.12.2016 Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  Politechniki  Gdańskiej  podjęła  uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę 

w sprawie wyznaczenia  trzech  członków  Komisji  Habilitacyjnej  w osobach: 

1. prof. dr hab. inż. Jacka Chróścielewskiego jako recenzenta, 

2. dr hab. inż. Jarosława Górskiego jako sekretarza, 

3. dr hab. inż. Lecha Bałachowskie  jako członka Komisji Habilitacyjnej . 

03.02.20 17 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 27.1 0.2016 wszczęła 

postępowanie habilitacyjne dr in ż. Michała Wójcika i w dniu 3 lutego 2017 powołała 

Komisję Habilitacyjną w składzie: 
 1. prof. dr hab. inż . Marian Giżejowski - przewodniczący komisji 

2. dr hab. inż. Jarosław Górski - sekretarz komisji 

3. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała - recenzent 

4. dr hab. inż. Jakub Marcinowski - recenzent 

5. prof. dr hab. in ż. Jacek Chróścielewski - recenzent 

6. prof. dr hab . inż. Marek Piekarczyk- członek komisji 

7. dr hab. inż. Lech Bałachowski - członek komisji 

23.02.2017 Dziekan , w porozumieniu z przewodniczącym i za pośrednictwem sekretarza Komisji , 

przekazał wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym także 

do recenzentów z prośbą o opracowanie  recenzji i opinii w sprawie nadania dr inż. 

Michałowi Wójcikowi stopnia doktora habilitowanego lub odmowy nadania tego stopnia. 

02.05.2017 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 

Politechniki Gdańskiej i przyjęcie recenzji przez Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i 

Środowiska Politechniki Gdańskiej 

02.05.2017 Przesłanie recenzji wszystkim członkom Komisji 

02.05.2017 Przewodniczący Komisji prof. Marian Giżejowski podjął decyzję o zaproszeniu dr inż. 

Michała Wójcika na posiedzenie Komisji i w piśmie zapraszającym Kandydata na rozmowę 

przedstawił zakres tematyczny rozmowy oraz upoważnił sekretarza Komisji do przesłania 

zaproszenia Habilitantowi i przekazanie tej decyzji członkom Komisji 

02.05.2017 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 17 maja 2017 r. 

02.05.2017 Zaproszenie Kandydata na rozmowę podczas  posiedzenia  Komisji  w  dniu  17  maja  2017 

r. 

04.05.2017 Przesłanie członkom Komisji pisemnego zawiadomienia o dacie i miejscu posiedzenia 

Komisji w dniu 17 maja 2017 r. (sala Rady Wydziału WILiŚ) 

17.05.2017 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w 

sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Michałowi Wójcikowi stopnia doktora 

habilitowanego. 

21.06.2017 Nadanie dr inż. Michałowi Wójcikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dziedzinie: Nauk Technicznych, dyscyplina: Budownictwo 



 


