
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

dr. inż. Michałowi Nitce 

18.02.2019 Dr inż. Michał Nitka złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 

budownictwo (zgodnie z nową klasyfikacją - w dyscyplinie inżynieria lądowa 

i transport), ze wskazaniem Politechniki Gdańskiej jako jednostki do przeprowadzenia 

tego postępowania. 

15.03.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, załączając wniosek Habilitanta wraz 

z dokumentacją zapisaną na elektronicznym nośniku danych, z prośbą o podjęcie 

uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz 

w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

17.04.2019 Zespół dziekański ds. postępowania habilitacyjnego przedstawił Radzie Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej protokół, w którym 

zarekomendował podjęcie dwóch uchwał: uchwały, wyrażającej zgodę 

na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Michała Nitki oraz 

uchwały, zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach: 

1. prof. dr. hab. inż. Jerzego Rojka z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki 

PAN w Warszawie jako recenzenta, 

2. dr. hab. inż. Michała Wójcika z Politechniki Gdańskiej jako sekretarza, 

3. dr. hab. inż. Jerzego Pamina z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki jako członka 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. prof. dr. hab. inż. Jerzego Rojka z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki 

PAN w Warszawie jako recenzenta, 

2. dr. hab. inż. Michała Wójcika z Politechniki Gdańskiej jako sekretarza, 

3. dr. hab. inż. Jerzego Pamina z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

7.06.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 1 marca 2019 roku 

wszczęła postępowanie habilitacyjne dra inż. Michała Nitki i w dniu 7 czerwca 2019 

roku powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 

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

2. dr hab. inż. Michał Wójcik  - sekretarz, 

3. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek   - recenzent, 

4. dr hab. inż. Andrzej Ubysz  - recenzent, 

5. prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma - recenzent, 

6. dr hab. inż. Jolanta Prusiel   - członek Komisji, 

7. dr hab. inż. Jerzy Pamin   - członek Komisji. 

22.08.2019 Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym, przekazał dokumentację wniosku 

recenzentom, z prośbą o opracowanie recenzji oraz pozostałym członkom Komisji 

Habilitacyjnej, z prośbą o opracowanie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Michałowi Nitce.  

04.10.2019 Uzupełnienie dokumentacji o wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej Habilitanta 

przesłaną członkom Komisji Habilitacyjnej. 

28.11.2019 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Środowiska. 

02.12.2019 Wysłanie recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej. 

06.12.2019 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 18 grudnia 2019 

roku.  

09.12.2019 Wysłanie do Habilitanta zaproszenia na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w celu 

udzielenia wyjaśnień w odniesieniu do osiągnięcia naukowego przedstawionego jako 

podstawa habilitacji oraz aktywności naukowej i planów naukowych. 



18.12.2019 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 

w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Michałowi Nitce stopnia doktora 

habilitowanego. 

15.01.2020 Posiedzenie Rady Dyscypliny  - w sprawie nadania dr. inż. Michałowi Nitce stopnia 

doktora habilitowanego. 

 


