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

Beaty TOCZYŁOWSKIEJ 

10.08.2016 Dr inż. Beata Toczyłowska złożyła 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 Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN jako 

jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

22.08.2016 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Naukowej 

Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN jako jednostki do 

przeprowadzenia tego postępowania załączając wniosek Habilitantki wraz z 

dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia 

trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

26.09.2016  Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN przedstawiła protokół, w którym zarekomendowała Radzie 
Naukowej podjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr inż. Beaty Toczyłowskiej oraz uchwały, 
zawierającej propozycję członków komisji w osobach: 

1. Prof. dr hab. nauk med. Małgorzatę Kuliszkiewicz-Janus,  
Wrocławski Uniwersytet Medyczny,  jako recenzenta, 

2. Dr hab. inż. Piotra Bogorodzkiego, Politechnika Warszawska, jako 

recenzenta, 

3. Prof. dr. hab. inż. prof. dr hab. inż. Andrzeja Chwojnowskiego, Instytutu 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, 

                  jako sekretarza, 
4. Prof. dr. hab. inż. prof. dr hab. inż. Tadeusza Pałko, Politechnika 

Warszawska , jako członka Komisji Habilitacyjnej, 

5. Prof. dr hab. inż. Kazimierza Starowieyskiego, Politechnika Warszawska  

                jako członka Komisji Habilitacyjnej. 
11.10.2016; 

29.11.2016 

Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 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. nauk med. Małgorzatę Kuliszkiewicz-Janus,  

Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jako recenzenta, 

2. Prof. dr. hab. inż. prof. dr hab. inż. Andrzeja Chwojnowskiego, Instytutu 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, 

jako sekretarza, 

3.Prof. dr. hab. inż. prof. dr hab. inż. Tadeusza Pałko, Politechnika  

Warszawska jako członka Komisji Habilitacyjnej (RN dnia 11.10.2017 r.) 

zmiana członka komisji 

4.Prof. Prof. dr hab. inż. Kazimierza Starowieyskiego, Politechnika 
Warszawska      jako członka Komisji Habilitacyjnej (RN dnia 29.11.2017 
r.). 

9.12.2016; 

3.02.2017  

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 17.08.2016 r. 

wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Beaty Toczyłowskiej i w dniu 

9.12.2016 r. powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 

1. Prof. dr hab. Wiktor  Koźmiński  przewodniczący 
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2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski sekretarz 

3. Prof. dr hab. inż. Jarosław  Jaźwiński recenzent 

4. Prof. dr hab.  Małgorzata  Kuliszkiewicz-Janus recenzent 

5. Dr hab. inż. Piotr Bogorodzki recenzent (pismo CK z dnia 9.12.2016) 

Zmiana recenzenta: Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (pismo CK z dnia 

3.02.2017) 

6. Prof. dr hab. inż.  Kazimierz  Starowieyski członek komisji 

7. Dr hab. Władysław  Węglarz członek komisji. 

2.01.2017 Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 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.  

20.05.2017 Wpłynięcie ostatniej recenzji do  sekretariatu jednostki organizacyjnej 

 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 20 czerwca 

2017 r. 

20.06.2017 POSIEDZENIE KOMISJI Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 

zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Beacie 

Toczyłowskiej stopnia doktora habilitowanego. 

 


