
 

 
 

 
  

 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Eweli-
nie Korol 

15.04.2019 Dr inż. Ewelina Korol złożyła 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 Wydziału Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego po-
stępowania. 
 

30.04.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska Politechniki Gdańskiej załączając wniosek habilitantki wraz z doku-
mentacją, z prośbą o podjęcie uchwał: w sprawie zgody na przeprowadzenie postępo-
wania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilita-
cyjnej. 
 

22.05.2019 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. Dra hab. inż. Jerzego Pamina jako recenzenta, 
2. Dra hab. inż. Michała Wójcika jako sekretarza, 
3. Prof. dr. hab. inż. Michała Basistę jako członka komisji habilitacyjnej. 

 

06.09.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu 17 kwietnia 2019 r 
wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Eweliny Korol i w dniu 6 września 2019 r. 
powołała komisję habilitacyjną w składzie: 

1. Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło   przewodniczący 
2. Dr hab. inż. Michał Wójcik    sekretarz 
3. Dr hab. inż. Jerzy Pamin    recenzent 
4. Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma   recenzent 
5. Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski   recenzent 
6. Prof. dr. hab. inż. Michał Basista   członek komisji 
7. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski    członek komisji 

 

03.10.2019 Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym, za pośrednictwem sekretarza komisji, 
przekazał wszystkim członkom komisji habilitacyjnej, w tym także recenzentom, doku-
mentację wniosku z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub od-
mowy nadania stopnia doktora habilitowanego.   
 

13.02.2020 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska Politechniki Gdańskiej.  
 

20.02.2020 Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom komisji. 
 

20.02.2020 Jeden z recenzentów wyraził wolę zaproszenia dr. inż. Eweliny Korol na posiedzenie 
komisji. Pozostali członkowie nie wyrazili takiej potrzeby. 
 

10.03.2020 Wyznaczenie terminu posiedzenia komisji habilitacyjnej na dzień 19.03.2020  

10.03.2020 Decyzja przewodniczącego o zaproszeniu Kandydatki na posiedzenie komisji w dniu 
19.03.2020 r. oraz wysłanie zaproszenia do Habilitantki. 
 

13.03.2020 Decyzja przewodniczącego o odwołaniu, planowanego na 19.03.2020 r., posiedzenia 
komisji habilitacyjnej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.   
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04.05.2020 Wyznaczenie nowego terminu posiedzenia komisji habilitacyjnej w formie wideokon-
ferencji na dzień 14.05.2020 r.   

04.05.2020 Wysłanie do Habilitantki zaproszenia na posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu 
14.05.2020 r. 

14.05.2020 Posiedzenie komisji habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 
w sprawie nadania lub odmowy nadania doktor inż. Ewelinie Korol stopnia doktora 
habilitowanego. 

23.09.2020 POSIEDZENIE Rady dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport poświę-

cone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. inż. Ewelinie 

Korol stopnia doktora habilitowanego. 

 


