
 Harmonogram przebiegu postepowania habilitacyjnego  

dr inż. Marcina Kujawy 

 
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

dr. inż. Marcinowi Kujawie. 

 

11.09.2018 r. 

Dr inż. Marcin Kujawa 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. 

 

01.10. 2018 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. 

 

24.10.2018 r. 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej podjęła 

dwie uchwały: uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech 

członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. dr. hab. inż. Radosława Mani, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej  

jako recenzenta, 

2. dr. hab. inż. Piotra Iwickiego, prof. PG z Politechniki Gdańskiej  

jako sekretarza, 

3. prof. dr hab. inż. Krzysztofa Magnuckiego z Instytutu Pojazdów 

Szynowych "TABOR" jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

 

9.11.2018 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu 18 września 

2018 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr. inż. Marcina Kujawy i w dniu 

9 listopada 2018 roku powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 

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

2. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG –  sekretarz, 
3. dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ –  recenzent, 

4. prof. dr hab. inż. Antoni Biegus  –  recenzent, 

5. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut –   recenzent, 

6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki –  członek Komisji, 

7. dr hab. inż. Tomasz Domański –  członek Komisji. 

 

3.12.2018 r. 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, 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. Marcinowi Kujawie. 

20.02.2019 r. Do dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej wpłynęła ostatnia recenzja i została przyjęta przez Dziekana. 

21.02.2019 r. Wysłano recenzje do wszystkich członków Komisji Habilitacyjnej. 

22.02.2019 r. Wysłano pisemne zawiadomienia o posiedzeniu Komisji  Habilitacyjnej w dniu 

7 marca 2019 r. w sali Rady Wydziału WILiŚ. 

7.03.2019 r. Odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 

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

Kujawie stopnia doktora habilitowanego. 

27.03.2019 r. nadania dr. inż. Marcinowi Kujawie stopnia doktora habilitowanego. 

 

 

 


