
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  
dr. inż. Tomasza Wróblewskiego: 

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

26.04.2019 r. Pan dr inż. Tomasz Wróblewski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego w dyscyplinie budownictwo ze wskazaniem Rady Wydziału 
Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie, jako jednostki do 
przeprowadzenia tego postępowania. 

17.05.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału 
Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie załączając wniosek 
Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w 
sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

19.06.2019 r. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie 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. Adama Podhoreckiego, jako recenzenta, 
2. dr hab. inż. Anny Głowackiej, prof. ZUT,  jako sekretarza, 
3. dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej, prof. PG jako członka Komisji 
Habilitacyjnej. 

08.11.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu  
26 kwietnia 2019 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne Pana dr. inż. 
Tomasza Wróblewskiego i w dniu 8 listopada  2019 r. powołała Komisję 
Habilitacyjną w składzie: 
1. prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski   - przewodniczący; 
2. dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT  - sekretarz; 
3. prof. dr hab. inż. Piotr Konderla                   - recenzent;  
4. prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki  - recenzent; 
5. prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański             - recenzent; 
6. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. PG            - członek komisji;  
7. dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK  - członek komisji. 

28.11.2019 r. Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie, w 
porozumieniu z Przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji, 
przekazała 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.  

04.02.2020 r. Wpłynięcie ostatniej recenzji do Sekretariatu Dziekana Wydziału 
Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie. 

11.02.2020 r. Wysłanie wszystkich recenzji Członkom Komisji Habilitacyjnej. 

14.02.2020 r. Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 27 lutego 
2020 r. 

27.02.2020 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 
zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania Panu dr. inż. 
Tomaszowi Wróblewskiemu stopnia doktora habilitowanego. 

30.03.2020 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
podjął uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
dr. Inż. Tomaszowi Wróblewskiemu 



 


