
HARMONOGRAM  PRZEBIEGU  POSTĘPOWANIA  HABILITACYJNEGO 
DR INŻ. ANNY CHOMICZ-KOWALSKIEJ 

prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej 
 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dra inż. 
27.11.2017 Dr inż. Anna Chomicz-Kowalska złożyła 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 Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej  
w Kielcach jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

05.12.2017 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, informując o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr inż. Anny 
Chomicz – Kowalskiej w dniu 29.11.2017 r., zwróciła się do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 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. Data wpływu pisma: 15.12.2017 r. 

10.01.2018 Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 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. Zbigniewa Rusina jako recenzenta, 
2. Dra hab. inż.  Pawła Kossakowskiego jako sekretarza, 
3. Prof. dr. hab. inż. Zdzisławy Owsiak jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

Uchwała nr 131/18 
09.02.2018 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 29.11.2017 wszczęła postępowanie 

habilitacyjne dr inż. Anny Chomicz-Kowalskiej i w dniu 09.02.2018 powołała Komisję Habilitacyjną  
w składzie: 

1. Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – przewodniczący    
2. Dr hab. inż. Paweł Kossakowski − sekretarz    
3. Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski − recenzent   
4. Prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski − recenzent   
5. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin − recenzent    
6. Dr hab. inż. Paweł Mieczkowski − członek komisji   
7. Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak − członek komisji  

Data wpływu pisma: 28.02.2018 r. 
12.03.2018 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 stopnia doktora habilitowanego.  

 
17.04.2018 
17.04.2018 
24.04.2018 

Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Dziekanatu Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk. 
Data wpływu recenzji prof. Wojciecha Grabowskiego (data sporządzenia 6.04.2018) 
Data wpływu recenzji prof. Zbigniewa Rusina (data sporządzenia 16.04.2018) 
Data wpływu recenzji prof. Piotra Radziszewskiego (data sporządzenia 3.04.2018) 

21.05.2018 Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom Komisji 
07.06.2018 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 25.06.2018. 
07.06.2018 Zaproszenie Kandydatki na rozmowę na dzień 25.06.2018. 
25.06.2018 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania 

lub odmowy nadania doktor inż. Annie Chomicz-Kowalskiej stopnia doktora habilitowanego. 
27.06.2018 Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr 

inż. Annie Chomicz – Kowalskiej w obszarze nauk technicznych  w dziedzinie nauk technicznych w 
dyscyplinie budownictwo. Uchwała nr 163/18 

6.07.2018 Zawiadomienie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. 
 


