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L.p.

Czynność

Czynność

1

Wniosek o wszczęcie
postępowania

2

Wszczęcie
postępowania
habilitacyjnego i
przesłanie
dokumentów Radzie
Wydziału WBiA ZUT w
Szczecinie
Posiedzenie Rady
Wydziału WBiA

Wniosek Habilitantki dr inż. Danuta Barnat-Hunek z dnia
8.10.2016 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 ZUT w Szczecinie, jako jednostki do
przeprowadzenia tego postępowania.
Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (BCK-IV-L8318/16) do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT
w Szczecinie z wnioskiem Habilitantki wraz z dokumentacją, z
prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w
sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.

3

4

Posiedzenie RW i
powołanie trzech
członków komisji
habilitacyjnej, w tym
jednego recenzenta

5

Powołanie komisji
habilitacyjnej przez
Centralną Komisję do
Spraw Stopni i
Tytułów

6

Wysłanie
recenzentom i
członkom komisji
pełnej dokumentacji
wraz z autoreferatem
habilitanta

Uchwała nr 48/2016/2017 dotycząca wyrażenia zgody na
przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego dr inż.
Danuty Barnat-Hunek.
Uchwała nr 49/2016/2017 w sprawie wyznaczenia trzech
członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:
1. Prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego jako
recenzenta,
2. Prof. dr hab. inż. Haliny Garbalińskiej jako członka,
3. Dr hab. inż. Alicji Sołowczuk jako sekretarza.
Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (BCK-IV-L8318/16) o powołaniu Komisji Habilitacyjnej w składzie:
1. Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
przewodniczący
2. Dr hab. inż. Alicja Sołowczuk
sekretarz
3. Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
recenzent
4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
recenzent
5. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki recenzent
6. Prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
członek
7. Dr hab. inż. Lucyna Domagała
członek komisji
Dziekan, w porozumieniu z Przewodniczącym i Sekretarzem
Komisji, przekazał wszystkim Recenzentom i Członkom
Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, z prośbą o
opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub odmowy
nadania stopnia doktora habilitowanego.

Data
8.10.2016 r.

15.12.2016 r.

25.01.2017 r.

25.01.2017 r.

3.02.2017 r.

27.02.2017 r.
2.03.2017 r.
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8

9
10
11

12

13

14

15
16

17

Niemożność podjęcia
się recenzji rozprawy
habilitacyjnej
Powołanie nowego
recenzenta

Sporządzenie i
przekazanie recenzji
Sporządzenie i
przekazanie recenzji
Wysłanie nowemu
recenzentowi pełnej
dokumentacji wraz z
autoreferatem
habilitanta
Niemożność podjęcia
się recenzji rozprawy
habilitacyjnej
Powołanie nowego
recenzenta

Wysłanie nowemu
recenzentowi pełnej
dokumentacji wraz z
autoreferatem
habilitanta
Sporządzenie i
przekazanie recenzji
Wysłanie wszystkim
członkom komisji
habilitacyjnej
kompletu trzech
recenzji
Prośba o rozmowę
wyrażona przez
czterech członków
komisji

18

Decyzja o zaproszeniu
Habilitantki na
rozmowę

19

Wyznaczenie terminu
posiedzenia
Zaproszenie
Habilitantki na
rozmowę
Posiedzenie komisji
habilitacyjnej

20

21

Pismo prof. dr hab. inż. Jerzego Wyrwała do CK w sprawie
rezygnacji z przygotowania recenzji.

13.03. 2017 r.

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (BCK-IV-L8318/16) informujące, że zamiast prof. dra hab. inż. Jerzego
Wyrwała wyznaczono na recenzenta prof. dr hab. inż.
Stefanię Grzeszczyk.
Recenzja prof. dra hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego.

7.04.2017 r.

10.04.2017 r.

Recenzja prof. dra hab. inż. Lecha Czarneckiego.

12.04.2017 r.

Pismo nr WBiA SD/110/2017 Dziekana Wydziału
Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie do prof. dr hab.
inż. Stefanii Grzeszczyk w sprawie przygotowania recenzji i
przekazania dokumentacji związanej z postępowaniem
habilitacyjnym.
Pismo prof. dr hab. inż. Stefanii Grzeszczyk do CK w sprawie
rezygnacji z przygotowania recenzji.

25.04.2017 r.

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (BCK-IV-L8318/16) informujące, że zamiast prof. dr hab. inż. Stefanii
Grzeszczyk wyznaczono na recenzenta prof. dra hab. inż.
Zbigniewa Rusina.
Pismo nr WBiA SD/185/2017 Dziekana Wydziału
Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie do prof. dra
hab. inż. Zbigniewa Rusina w sprawie przygotowania recenzji
i przekazania dokumentacji związanej z postępowaniem
habilitacyjnym.
Recenzja prof. dra hab. inż. Zbigniewa Rusina.

9.06.2017 r.

5.05.2017 r.

10.07.2017 r.

8.08.2017 r.

Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom
Komisji wraz z pismem przewodniczącego, dotyczącym
zaproszenia Habilitantki i rozmowy w trakcie posiedzenia
komisji.

12.09.2017 r.

Czterech członków komisji wyraziło pisemnie chęć rozmowy z
Habilitantką, dwóch członków komisji pisemnie przekazało,
że nie widzi potrzeby rozmowy. Pisemnie wyrażone
stanowiska są dołączone do dokumentacji. Jeden z członków
komisji w tej materii nie wyraził pisemnie swojego
stanowiska.
Przewodniczący zadecydował o odbyciu rozmowy z
Habilitantką na temat Jej indywidualnego wkładu w
dyscyplinę budownictwo na podstawie osiągnięcia
naukowego (monografii).
Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na
dzień 11.10.2017 r. na godz. 9,30.
Zaproszenie Habilitantki na dzień 11.10.2017 r. na rozmowę.

14.09.2-17 19.09.2017. r.

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu
uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy
nadania dr inż. Danucie Barnat-Hunek stopnia doktora
habilitowanego.

27.09.2017 r.

27.09.2017 r.
27.09.2017 r.

11.10.2017 r.
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22

Posiedzenie Rady
Wydziału WBiA

23

Zawiadomienie
Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i
Tytułów o nadaniu
stopnia doktora
habilitowanego

Uchwała Rady Wydziału nr 16/2017/2018 z dnia 25.10.2017
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż.
Danucie Barnat-Hunek
Wysłanie pocztą elektroniczną do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów recenzji, uchwały komisji
habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i uchwały RW WBIA ZUT
w Szczecinie

25.10.2017 r.

2.11.2017 r.

Sekretarz Komisji

Prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk
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