
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

dr. inż. Barbarze Wieczorek 

23.04.2019r. Dr inż. Barbara Wieczorek złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni 

i Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w dyscyplinie budownictwo, ze wskazaniem Uczelni i Rady 

Wydziału Budownictwa, Politechniki Śląskiej jako jednostki do 

przeprowadzenia tego postępowania. 

06-09-2019. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej załączając wniosek 

Habilitanta wraz z dokumentacją zapisaną na elektronicznym nośniku 

danych, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków 

Komisji Habilitacyjnej. 

11.03.2020 Rada Dyscypliny Naukowej Inżynierii Lądowej i Transportu przy Wydziale 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej podjęła uchwałę  

w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. dr. hab. inż. Jerzy Pamin z Politechniki Krakowskiej jako recenzenta, 

2. dr. hab. inż. Ireneusz Marzec Politechniki Gdańskiej jako sekretarza, 

3. prof. dr. hab. inż. Mieczysław Kuczma z Politechniki Poznańskiej jako 

członka Komisji Habilitacyjnej. 

 

27.04.2020r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 19.04.2019 

wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Barbary Wieczorek i w dniu 

27.04.2020 powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 

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

2. dr. hab. inż. Ireneusz Marzec - sekretarz, 

3. prof. dr. hab. inż. Tadeusz Urban - recenzent, 

4. prof. dr. hab. inż. Anna Halicka - recenzent, 

5. dr. hab. inż. Jerzy Pamin - recenzent, 

6. prof. dr. hab. inż. Mieczysław Kuczma - członek Komisji, 

7. dr. hab. inż. Tomasz Wróblewski - członek Komisji. 

 

21.05.2020r. 

Dziekan, w porozumieniu z Przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza 

Komisji, przekazał wszystkim Recenzentom oraz pozostałym Członkom 

Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, z prośbą o opracowanie 

recenzji oraz opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego.  

 

01.06.2020r. 

Wezwanie Habilitantki do uzupełnienia dokumentacji o egzemplarze 

opublikowanej monografii 

18.06.2020r. Wysłanie przekazanych przez Habilitantkę egzemplarzy monografii 

wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej 

 

25.08.2020r. 

Wpłynięcie ostatniej recenzji do  Biuro Rady Dyscypliny Inżynierii Lądowej 

i Transportu Politechniki Gdańskiej 

 

31.08.2020r. 

Wysłanie wszystkich recenzji wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej z 

prośbą do członków Komisji o zgłaszanie tematów rozmowy z Kandydatką. 

 

08.09.2020r. 

Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w trybie zdalnym 

na dzień 17.09.2020r. oraz wysłanie do Habilitantki zaproszenia na 

posiedzenie Komisji w celu udzielenia wyjaśnień odnośnie osiągnięć 

naukowych i planów naukowych 

 

17.09.2020r. 

POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 

zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Barbarze 

Wieczorek stopnia doktora habilitowanego. 

 

28.10.2020r. 

POSIEDZENIE Rady dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport 

poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie odmowy 

nadania dr. inż. Barbarze Wieczorek stopnia doktora habilitowanego. 

 


