
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. 

Łukasza Skarżyńskiego 

28.02.2019 Dr inż. Łukasz Skarżyński 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 jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

25.03.2019 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. 

 

24.04.2019 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie 

wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. dr hab. inż. Andrzej Winnicki z Politechniki Krakowskiej - recenzent, 

2. dr hab. inż. Piotr Iwicki z Politechniki Gdańskiej - sekretarz, 

3. dr hab. inż. Michał Basista z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki 

PAN - członek Komisji Habilitacyjnej. 

7.06.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 11 marca 2019 wszczęła 

postępowanie habilitacyjne dr. inż. Łukasza Skarżyńskiego i w dniu 7 czerwca 2019  

powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło - przewodniczący, 

2. dr hab. inż. Piotr Iwicki - sekretarz, 

3. dr hab. inż.  Andrzej Winnicki - recenzent, 

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

5. prof. dr hab. inż. Michał Knauff - recenzent, 

6. dr hab. inż. Krzysztof Gromysz - członek komisji, 

7. dr hab. inż. Michał Basista - członek komisji. 

21.08.2019 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 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 doktorowi inż. Łukaszowi Skarżyńskiemu.  

do 

04.12.2019 

Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Dziekanatu Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska 

10.12.2019 Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom Komisji 

do 

18.12.2019 

Dwóch Recenzentów i Członek Komisji wyrazili chęć rozmowy z Kandydatem, pozostali 

członkowie nie wyrazili potrzeby zaproszenia Habilitanta. 

19.12.2019 Przewodniczący zadecydował o odbyciu rozmowy z Kandydatem. 

19.12.2019 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 10.01.2020.  

20.12.2019 Zaproszenie Kandydata na dzień 10.01.2020.  

10.01.2020 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 

w sprawie nadania lub odmowy nadania doktorowi inż. Łukaszowi Skarżyńskiemu 

stopnia doktora habilitowanego. 



15.01.2020 Posiedzenie Rady Dyscypliny -  w sprawie nadania doktorowi inż. Łukaszowi 

Skarżyńskiemu stopnia doktora habilitowanego. 

 


