
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
dra inż. Jacka Domskiego 

16.08.2017 
 

Dr inż. Jacek Domski 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, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej jako jednostki do 
przeprowadzenia tego postępowania.   

17.10.2017 
data 
wpłynięcia 
pisma 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, 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 (pismo z dnia 15.09.2017, nr sprawy BCK-VI-L-7576). 

24.10.2017 
 

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. Kazimierza Flagi jako recenzenta, 
2. prof. dra hab. inż. Szymona Pałkowskiego jako członka Komisji 
3. prof. dr hab. inż. Danuty Leśniewskiej jako sekretarza Komisji 

27.11.2017 
data 
wpłynięcia 
pisma 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. 
wszczęła postępowanie habilitacyjne doktora inż. Jacka Domskiego i w dniu 10 
listopada 2017 r. powołała komisję habilitacyjną w składzie (nr sprawy  BCK-VI-L-
7576/17): 

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło   przewodniczący 
2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny                   recenzent 
3. prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga                           recenzent 
4. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski  recenzent 
5. prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski               członek komisji 
6. dr hab. inż. Maria Kaszyńska                                  członek komisji 
7. prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska       sekretarz  komisji 

  
29.11.2017 

Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym, za pośrednictwem sekretarza Komisji, 
przekazał wszystkim członkom komisji habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym 
także recenzentom, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  

7.12.2017 Recenzent – prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga poprosił dodatkowo o informacje 
dotyczące publikacji Kandydata: wykaz publikacji, które złożyły się na impact factor IF 
= 17.08, liczbę cytowani i indeks Hirscha według baz Web of Science, Scopus i Google 
Scholar, informację o publikacjach przed doktoratem, tabelaryczne zestawienie 
publikacji w grupach. 

11.12.2017 Informacje przygotowane na prośbę prof. Flagi zostały rozesłane pocztą 
elektroniczną do wszystkich członków komisji 

17.12.2017 Recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Giergiczny poprosił o jakościowe uzupełnienie 
cytowań w bazie Web of Science: kto cytował i w jakich czasopismach. 

18.12.2017 Informacje przygotowane na prośbę prof. Giergicznego zostały rozesłane pocztą 
elektroniczną do wszystkich członków komisji 

19.12.2017 Recenzent – dr hab. inż. Piotr Woyciechowski zwrócił się z prośbą o udostępnienie 
do wglądu członkom komisji rozprawy doktorskiej Kandydata. 

20.12.2017 Do wszystkich członków Komisji rozesłano pocztą elektroniczną pracę doktorską 
Kandydata wraz z załącznikami. Wysłano również egzemplarz drukowany dla 
przewodniczącego Komisji – prof. Szydło. 



20.12.2017 Do Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki 
Koszalińskiej wpłynęła recenzja prof. Kazimierza Flagi 

19.01.2018 Do Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki 
Koszalińskiej wpłynęły recenzje prof. Zbigniewa Giergicznego oraz prof. Piotra 
Woyciechowskiego.  

24.01.2018 Komplet recenzji wraz z pismem przewodnim Przewodniczącego komisji przesłano 
członkom Komisji pocztą elektroniczną. Pismo zawierało pytanie, czy któryś z 
członków Komisji widzi potrzebę zaproszenia Kandydata na spotkanie w celu złożenia 
wyjaśnień oraz prośbę o określenie tematu ewentualnej rozmowy. 

26– 
29.01.2018 

Dwóch recenzentów – prof. Giergiczny i prof. Flaga wyraziło chęć zaproszenia 
Kandydata na spotkanie z Komisją. Trzeci recenzent – prof. Woyciechowski przychylił 
się do prośby o spotkanie z kandydatem, wyrażonej już wcześniej przez prof. 
Leśniewską i prof. Pałkowskiego. 

9.02.2018 Przewodniczący podjął decyzję o zaproszeniu Kandydata na rozmowę z Komisją 
dotyczącą wkładu w dyscyplinę budownictwo. Wyznaczono termin posiedzenia 
Komisji Habilitacyjnej na dzień 21 lutego 2018 r, w Warszawie. 

12.02.2018 Członkowie Komisji otrzymali pismo z informacją o terminie, miejscu i przebiegu 
spotkania pocztą elektroniczną. Kandydat otrzymał zaproszenie na to spotkanie 
również pocztą elektroniczną. Wszyscy zainteresowani potwierdzili udział. 
 

21.02.2018 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 
w sprawie nadania lub odmowy nadania doktorowi inż. Jackowi Domskiemu stopnia 
doktora habilitowanego – Komisja większością głosów wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie nadania doktorowi inż. Jackowi Domskiemu  stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budownictwo i podjęła 
stosowną uchwałę, która została przekazana Radzie Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Geodezji wraz z uzasadnieniem, protokołem z posiedzenia Komisji i 
recenzjami. 

13.03.2018 Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, po zapoznaniu się z 
dokumentacją postępowania i po dyskusji, w wyniku tajnego głosowania (20 głosów 
za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) nadała dr inż. Jackowi Domskiemu stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie budownictwo. 

 
 


