Data

Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzeja Nastaja

07.09.2018

Dr

inż.

Andrzej

Nastaj

złożył

wniosek

do

Centralnej

Komisji

ds.

Stopni

i

Tytułów

o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i
Eksploatacja Maszyn, ze wskazaniem Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej jako
jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.
12.09.2018

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki
Warszawskiej 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.

17.09.2018

Zespół dziekański ds. postępowań habilitacyjnych zarekomendował Radzie Wydziału podjęcie uchwały,
wyrażającej zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Andrzeja Nastaja oraz
uchwały, zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach:
1.Prof. dr. hab. inż. Marcina Perzyka z Politechniki Warszawskiej jako recenzenta,
2. Dr hab. inż. Dariusza Golańskiego, prof. PW z Politechniki Warszawskiej i Wydziału Inżynierii Produkcji
przeprowadzającej postępowanie jako sekretarza,
3. Dr hab. inż. Marka Pawlikowskiego, prof. PW z Politechniki Warszawskiej jako członka Komisji
Habilitacyjnej.

25.09.2018

Rady

Wydziału

Inżynierii

Produkcji

Politechniki

Warszawskiej

podjęła

uchwałę

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach zaproponowanych przez Zespół
dziekański.
05.10.2018

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 07.09.2018 wszczęła postępowanie
habilitacyjne dra inż. Andrzeja Nastaja i w dniu 05.10.2018 powołała Komisję Habilitacyjną w składzie:

07.11.2018

1. Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

-

przewodniczący

2. Dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW

-

sekretarz

3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

-

recenzent

4. Prof. dr hab. inż. Janusz Sikora

-

recenzent

5. Prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk

-

recenzent

6. Dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PKosz.

-

członek komisji

7. Dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW

-

członek komisji

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.

22.12.2018

Otrzymanie wszystkich recenzji

14.01.2019

Przesłanie recenzji członkom Komisji Habilitacyjnej

15.01.2019

Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 29.01.2019

22.01.2019

Pismo

do

Dziekana

Wydziału

Inżynierii

Produkcji

od

dra

inż.

Andrzeja

Nastaja

z wnioskiem o umorzenie postępowania habilitacyjnego
25.01.2019

Wycofanie przez dra inż. Andrzeja Nastaja wniosku o umorzenie postępowania habilitacyjnego

28.01.2019

Wyznaczenie nowego terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 27.02.2019

27.02.2019

POSIEDZENIE KOMISJI Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie
nadania lub odmowy nadania dr. inż. Andrzejowi Nastajowi stopnia doktora habilitowanego.

