
Data 
Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

dr inż. Piotrowi Chrostowskiemu  
 

24.04.2019 

Dr inż. Piotr Chrostowski 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 

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, jako jednostki 

do przeprowadzenia tego postępowania.  
 

25.07.2019 

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.  
 

25.09.2019 

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. Prof. dr hab. inż. Marka Grzegorzewskiego, jako recenzenta,  

2. Dr hab. inż. Włodzimierza Bednarka, jako członka komisji habilitacyjnej,  

3. Dr hab. inż. Izabeli Lubowieckiej, jako sekretarza.  
 

22.05.2020 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu 26 kwietnia 

2019r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Piotra Chrostowskiego i w dniu 

22 maja 2020 r. powołała komisję habilitacyjną w składzie:  

1. Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, przewodniczący; 

2. Dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, sekretarz;  

3. Prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, Lotnicza Akademia Wojskowa w 

Dęblinie, recenzent; 

4. Dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, recenzent; 

5. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła, Politechnika Krakowska im. 

Tadeusza Kościuszki, recenzent 

6. Dr hab. inż. Jacek Kukulski, Politechnika Warszawska, członek komisji 

7. Dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek, Politechnika Poznańska, członek komisji 
 

17.06.2020 

Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym, 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 lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  
 

12.01.2021 
Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Biura Dziekana Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  
 

14.01.2021 Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom Komisji.  
 

20.01.2021 
Jeden z członków Komisji wyraził wolę zaproszenia dr. inż. Piotra Chrostowskiego 

na posiedzenie komisji. Pozostali członkowie nie wyrazili takiej potrzeby.  
 

22.01.2021   Przewodniczący zadecydował o odbyciu rozmowy. 

25.01.2021 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 2.02.2021.  
 

25.01.2021 Zaproszenie Kandydata na dzień 2.02.2021.  
 

2.02.2021 

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej 

opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania doktorowi inż. Piotra Chrostowskiego 

stopnia doktora habilitowanego. 
 

17.03.2021 

Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport 

poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr. inż. 

Piotrowi Chrostowskiemu stopnia doktora habilitowanego. 
 

 


