Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa
Pacławskiego

Data

13.12.2016r.

28.12.2016r.

13.01.2017r.

27.03.2017r.

31.03.2017r.

23.05.2017r.

Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofa
Pacławskiego
Dr inż. Krzysztof Pacławski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o
wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria
materiałowa, ze wskazaniem Rady Wydziału Metali Nieżelaznych AGH jako jednostki do
przeprowadzenia tego postępowania.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Metali Nieżelaznych
AGH 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.
Rada Wydziału Metali Nieżelaznych 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. Pawła Nowaka z Polskiej Akademii Nauk jako recenzenta,
2. dr. hab. inż. Andrzeja Mamalę z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St Staszica w Krakowie
jako sekretarza,
3. dr. hab.Piotra Żabińskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St Staszica w Krakowie
jako członka Komisji Habilitacyjnej.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 20.12.2016r. wszczęła
postępowanie habilitacyjne dra inż. Krzysztofa Pacławskiego i w dniu 10.03.2017r. powołała
Komisję Habilitacyjną w składzie:
1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
2. Recenzent: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
3. Recenzent: prof. dr hab. Marek Kosmulski
4. Recenzent: prof. dr hab. Paweł Nowak
5. Członek: dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN
6. Członek: dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH
7. Sekretarz: dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH.
Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej, 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.
Wpłynięcie ostatniej recenzji na Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

23.05.2017r.

Wysłanie wszystkich recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej.

29.05.2017r.

Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 13.06.2017r.

13.06.2017r.
13.06.2017r.
27.06.2017r.

POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w
sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Krzysztofa Pacławskiego stopnia doktora
habilitowanego.
Przedłożenie przez Komisję Habilitacyjną Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postepowania
Przyjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Krzysztofowi
Pacławskiemu przez Radę Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

