
Harmonogram przebiegu postępowania 
 

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

02.01.2018 Dr inż. Monika Matuszkiewicz złożyła 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, Środowiska i Geodezji 
Politechniki Koszalińskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

23.01.2018 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, załączając wniosek Habilitantki wraz 
z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji 
Habilitacyjnej. 

20.02.2018 Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej 
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. Antoniego Biegusa z Politechniki Wrocławskiej jako recenzenta, 
2. dr. hab. inż. Krzysztofa Cichockiego z Politechniki Koszalińskiej jako sekretarza, 
3. prof. dr. hab. inż. Danuty Leśniewskiej z Politechniki Koszalińskiej jako członka Komisji 
Habilitacyjnej. 

21.03.2018 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odmówiła powołania prof. dr hab. inż. Danuty 
Leśniewskiej do składu Komisji Habilitacyjnej. W piśmie do Dziekana Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej Centralna Komisja ds. Stopni 
i Tytułów wyraziła oczekiwanie, że Rada Wydziału wyznaczy nowego członka Komisji.  

10.04.2018 Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji wyznaczyła nowego członka 
Komisji Habilitacyjnej w osobie prof. dr. hab. inż. Aleksandra Kozłowskiego z Politechniki 
Rzeszowskiej. 

11.05.2018 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 5.01.2018 wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dr inż. Moniki Matuszkiewicz i w dniu 11.05.2018  powołała 
Komisję Habilitacyjną w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski - przewodniczący, 
2. dr hab. inż. Krzysztof Cichocki - sekretarz, 
3. dr hab. inż. Jakub Marcinowski - recenzent, 
4. prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź - recenzent, 
5. prof. dr hab. inż. Antoni Biegus - recenzent, 
6. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski - członek Komisji, 
7. prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski - członek Komisji. 

6.06.2018 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 Habilitantce stopnia doktora habilitowanego.  

12.07.2018 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska 
i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. 

13.09.2018 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 3.10.2018 r. 

16.09.2018 Wysłanie recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej. 

24.09.2018 Wysłanie do Habilitantki zaproszenia na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w celu 
przeprowadzenia rozmowy dotyczącej osiągnięć naukowych i planów naukowych. 

3.10.2018 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 
w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Monice Matuszkiewicz  stopnia doktora 
habilitowanego. 

23.10.2018 Data podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu dr inż. Monice Matuszkiewicz 
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo 

 


