
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Leszkowi 
Czerwoszowi 

24.04.2019/poprawiony 
7 sierpnia 2019 r. 

Dr Leszek Czerwosz 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 Uczelni i Rady IBIB PAN jako jednostki do 
przeprowadzenia tego postępowania. 

14 sierpnia 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady IBIB PAN załączając wniosek 
Habilitanta wraz z dokumentacją zapisaną na elektronicznym nośniku danych, z prośbą o 
podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w 
sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

 
27 sierpnia 2019 r. 

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej IBIB PAN przedstawiła protokół, w którym 
zarekomendowała Radzie IBIB PAN podjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dra Leszka Czerwosza oraz uchwały, zawierającej propozycję 
trzech członków komisji w osobach: 
1.  jako recenzenta: 

a. dr. hab. inż.  Jolanty Pauk z Politechniki Białostockiej, 
b. dr hab. n. med. Przemysław Lisiński z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

2. dr. hab. Marię Piotrkiewicz z IBIB PAN  jako sekretarza, 
3. dr. hab. inż. Piotra Ładyżyńskiego z  IBIB PAN jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

 
10 września 2019 r. 

Rada IBIB PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w 
osobach: 
1. dr. hab. inż.  Jolanty Pauk z Politechniki Białostockiej, jako recenzenta, 
2. dr. hab. Maię Piotrkiewicz z IBIB PAN jako sekretarza, 
3. dr. hab. inż. Piotra Ładyżyńskiego z  IBIB PAN jako członka Komisji Habilitacyjnej. 

 
6 grudnia 2019 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dra Leszka Czerwosza i w dniu 6 grudnia 2019 r., powołała Komisję 
Habilitacyjną w składzie: 
1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz przewodniczący 
2. dr hab. Maria Piotrkiewicz sekretarz 
3. dr hab. inż. Jolanta Pauk recenzent (wyznaczony przez Radę IBIB PAN) 
4. prof. dr hab. inż. Dariusz Kania  recenzent 
5. dr hab. Michał Wychowański  recenzent 
6. dr hab. inż Piotr Ładyżyński członek komisji (wyznaczony przez Radę IBIB PAN) 
7. dr hab. Krzysztof Buśko członek komisji 

 
8 stycznia 2020 r. 

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, w porozumieniu z przewodniczącym, za 
pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazał wszystkim Recenzentom oraz pozostałym 
Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, z prośbą o opracowanie recenzji oraz 
opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  

28 lutego 2020 r. Wpłynięcie ostatniej recenzji do   Sekretariatu Instytutu 

06.03.2020 r.  Zaproszenie członków Komisji i habilitanta na posiedzenie w dniu 13.03.2020  

11.03.2020 r. Odwołanie posiedzenia Komisji z uwagi na epidemię wirusa COVID 19  

15.05.2020 r. Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w trybie zdalnym na dzień 22.05.2020  

22.05.2020 Posiedzenie Komisji  

 


