
 

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

15.05.2017 Dr inż. Paweł Kostka złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie 
postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie biocybernetyka i 
inżynieria biomedyczna ze wskazaniem Rady Naukowej IBIB PAN   jako jednostki do 
przeprowadzenia tego postępowania. 

25.05.2017 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Naukowej IBIB PAN   
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. 

 
19.06.2017 

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej IBIB PAN przedstawiła protokół, w którym 
zarekomendowała Radzie Naukowej IBIB PAN podjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Pawła Kostki oraz uchwały, 
zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach: 
1.  Dr hab. inż. Piotra Jasińskiego (Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska) lub 
     Prof. dr hab. inż. Pawła Strumiłło (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i 
Automatyki, Politechnika Łódzka) jako recenzenta, 
2. Prof. dr. hab. inż.  Ewę Zalewską z  IBIB PAN   jako sekretarza, 
3. Prof. dr. hab. inż. Władysława Torbicza z  IBIB PAN  jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

 
4.07.2017 

Rada Naukowa IBIB PAN 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.   Pawła Strumiłło  z Politechniki Łódzkiej jako recenzenta, 
2. Prof. dr. hab. inż.  Ewę Zalewską z  IBIB PAN   jako sekretarza, 
3.Prof. dr. hab. inż. Władysława Torbicza z IBIB PAN  jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

 
8.09.2017 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 24.05.2017 wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dra inż. Pawła Kostki i w dniu 8.09.2017 powołała Komisję 
Habilitacyjną w składzie: 
1.Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz-przewodniczący 
2.Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska-sekretarz 
3. Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło-recenzent  
4. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz-recenzent 
5. Dr hab. inż.  Daoud Robert Iskander-recenzent 
6. Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz-członek komisji  
7. Dr hab. inż. Jacek Rumiński-członek komisji. 

 
22.09.2017 

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.  

4.11.2017 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Sekretarza Komisji Habilitacyjnej. 

 
6.11.2017 

 
Wysłanie wszystkich recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej 
 

 
9.11.2017 

 
Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 23.11.2017 
 

9.11.2017 Wysłanie do Habilitanta zaproszenia na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w celu 
udzielenia informacji odnośnie osiągnięć naukowych i planów naukowych. 

 
23.11.2017 

POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w 
sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Pawłowi Kostce stopnia doktora 
habilitowanego. 

 

http://pg.edu.pl/katedra-inzynierii-biomedycznej

