
 
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

DR INŻ. JUSTYNY ZAPAŁY-SŁAWETY 
 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego   

dr inż. Justynie Zapale-Sławecie 

 

 

25.04.2019 

 

Dr inż. Justyna Zapała - Sławeta 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. 

 

 

 

17.05.2019 

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, informując o wszczęciu 

postępowania habilitacyjnego dr inż. Justynie Zapale - Sławecie w dniu 

25.04.2019 r., zwróciła się do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 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. Data wpływu pisma: 3.06.2019 r. 

 

 

 

12.06.2019 

 

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w 

Kielcach podjęła uchwałę w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. 

przeprowadzania postępowania habilitacyjnego dr inż. Justyny Zapały - 

Sławety w osobach: 

1. Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Rusina- przewodniczący 

2. dr hab. inż. Barbary Goszczyńskiej, prof. PŚk 

3. dr hab. inż. Pawła Kossakowskiego, prof. PŚk 

 

Uchwała nr 273/19 

 

 

 

23.06.2019 

 

Wydziałowa Komisja ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego dr 

inż. Justyny Zapały - Sławety wnioskuje do Rady Wydziału o wyrażenie 

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydatki oraz o 

wyznaczenie 3 członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT z ZUT Szczecin 

2. dr hab. inż. Elżbiety Janowskiej-Renkas, prof. PO z Politechniki Opolskiej 

3. dr hab. inż. Andrzeja Szychowskiego, prof. PŚk z Politechniki 

Świętokrzyskiej 

 

 

 

27.06.2019 

 

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Justyny Zapały - Sławety w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 

budownictwo oraz wyznaczyła trzech członków komisji habilitacyjnej: 



1. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT z ZUT Szczecin 

2. dr hab. inż. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO z Politechniki Opolskiej 

3. dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk z Politechniki  

Uchwała nr 285/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2020 

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 25.04.2019 r. 

wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Justyny Zapały - Sławety i w dniu 

24.01.2020 r. powołała Komisję Habilitacyjną w składzie:  

1. Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej - 

przewodniczący komisji 

2. dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk z Politechniki Świętokrzyskiej - 

sekretarz 

3. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT z Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - recenzent 

4. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej - recenzent 

5. prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy z Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie – recenzent 

6. dr hab. inż. Janusz Konkol, prof. PRz  z Politechniki Rzeszowskiej– 

członek komisji 

7. dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO z Politechniki Opolskiej - 

członek komisji 

 

Data wpływu pisma: 6.02.2020 r. 

 

 

 

25.02.2020 

 

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 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. 

Pisma z dnia 25.02.2020 

 

 

27.04.2020 

Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Biura Dyrektora 

Naukowego Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PŚk.  

4.04.2020 r. data wpływu recenzji prof. dr hab. inż. Józefa Jasiczaka (data 

sporządzenia: 25.03.2020 r.)  

6.04.2020 r. data wpływu recenzji  prof. dr hab. inż. Jana Małolepszego (data 

sporządzenia: 30.03.2020 r.) 

27.04.2020 r. data wpływu recenzji dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej (data 

sporządzenia 17.04.2020 r.)  

 

27.04.2020 Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom Komisji 

 

 

22.06.2020 

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 

zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania doktor inż. 

Justynie Zapale - Sławecie stopnia doktora habilitowanego. 

 

 

6.07.2020 

Posiedzenie Komisji Awansu Naukowego w Dyscyplinie Inżynieria Lądowa i 

Transport w sprawie wydania rekomendacji dla Senatu Politechniki 

Świętokrzyskiej dotyczącej nadania lub odmowy nadania doktor inż. Justynie 



Zapale-Sławecie stopnia doktora habilitowanego. Rekomendacja z dn. 

6.07.2020 r. 

 

 

8.07.2020 

Posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie 

nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Justynie 

Zapale-Sławecie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie 

inżynieria lądowa i transport. Uchwała nr 377/20 Senatu Politechniki 

Świętokrzyskiej z dn. 8 lipca 2020 r. 

 

15.07.2020 Zawiadomienie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o nadaniu stopnia 

doktora habilitowanego. 

 

 


