
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  
dr inż. Joannie Guziałowskiej-Tic 

13.11.2018 r. 

Dr inż. Joanna Guziałowska-Tic złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów o wszczęcie postępowania, o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
w dyscyplinie inżynieria środowiska, ze wskazaniem Rady Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego 
postępowania. 

15.11.2018 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 

26.11.2018 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej, załączając wniosek Habilitantki wraz 
z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia 
trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

12.12.2018 r. 

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej podejmuje uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
Pani dr inż. Joanny Guziałowskiej-Tic oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech 
członków Komisji Habilitacyjnej o uznanej renomie naukowej w osobach: 
1.  Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła jako recenzentka, 
2. Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK jako sekretarz Komisji, 
3. Dr hab. inż. Jerzy Mikosz jako członek Komisji. 

24.01.2019 r. 

Na Wydział Inżynierii Środowiska PK wpłynęły dokumenty z Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów informujące, że w dniu 15.11.2018 r. CK wszczęła postępowanie 
habilitacyjne Pani dr inż. Joanny Guziałowskiej-Tic i w dniu 11.01.2019 r. 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński z Politechniki Śląskiej 

jako przewodniczący, 
2. dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK z Politechniki Krakowskiej jako 

sekretarz,  
3. dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW z Politechniki Warszawskiej 

jako recenzent, 
4. prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła z Polit. Częstochowskiej  

jako recenzentka, 
5. dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk z Politechniki Świętokrzyskiej 

jako recenzentka, 
6. dr hab. inż. Jerzy Mikosz z Politechniki Krakowskiej  

jako członek komisji, 
7. prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński z Politechniki Łódzkiej  

jako członek komisji. 

29.01.2019 r. 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK, dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. 
PK, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, za pośrednictwem sekretarza 
Komisji, przekazał wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację 
wniosku, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego.  

8.03.2019 r. 

Do sekretarza Komisji Habilitacyjnej wpłynęły wszystkie recenzje w wersji 
elektronicznej. Recenzje zostały przekazane Dziekanowi Wydziału Inżynierii 
Środowiska PK. Wyznaczono termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 
15.03.2019 r.; ustalono, że posiedzenie odbędzie się w formie wideokonferencji. 

11.03.2019 r. Recenzje w wersji elektronicznej zostały przesłane do członków Komisji.  

14.03.2019 r. Wpłynięcie ostatniej recenzji w wersji drukowanej do Sekretariatu Dziekana 
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. 

15.03.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej 



opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania Pani dr inż. Joannie 
Guziałowskiej-Tic stopnia doktora habilitowanego. 

10.04.2019 

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki po zapoznaniu się z recenzjami oraz wysłuchaniu sprawozdania z obrad 
komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 
w obszarze wiedzy nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie 
inżynieria środowiska dr inż. Joannie I. Guziałowskiej-Tic 

 


