
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. inż. Beaty Świeczko-Żurek 
prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej 

 
 
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Beaty 

Świeczko-Żurek 

15.03.2017 Dr inż. Beata Świeczko-Żurek złożyła 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 
Mechanicznego PG jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

20.03.2017 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Mechanicznego 
PG 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. 

12.04.2017 Rada Wydziału Mechanicznego PG 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. inż. Jerzego Merkisza z Politechniki Poznańskiej jako recenzenta, 
2. dr hab. Jacka Kropiwnickiego, prof. nadzw. z PG jako sekretarza, 
3. prof. dr. hab. inż. Dariusza Mikielewicza z PG jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

12.05.2017 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 16.03.2017 r. wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dr inż. Beaty Świeczko-Żurek i w dniu 12.05.2017 r. 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński – przewodniczący, 
2. dr hab. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. – sekretarz, 
3. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – recenzent,  
4. prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera – recenzent, 
5. dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. nadzw. – recenzent, 
6. prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – członek komisji 
7. dr hab. inż. Anna Janicka, prof. nadzw. – członek komisji. 

30.05.2017 Dziekan, 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.  

04.09.2017 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Mechanicznego PG. 

25.09.2017 Graniczny termin przedstawienia Radzie Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej przez Komisję  habilitacyjną uchwały Komisji w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją, w tym 
recenzjami osiągnięć naukowych. 

25.10.2017 Graniczny termin podjęcia przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 


