
Data 
Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

doktorowi inż. Adamowi Cichemu 

27.12.2018 r. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 
dyscyplinie elektrotechnika, ze wskazaniem Rady Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

16.01.2019 r. 
(wpłynęło: 
24.01.2019 r.) 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Śląskiej, 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. 

28.01.2019 r. Zespół dziekański ds. postępowania habilitacyjnego przedstawił protokół, w 
którym zarekomendował Radzie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
dwie uchwały, pierwszą wyrażającą zgodę na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dra inż. Adama Cichego oraz drugą, zawierającą propozycję 
członków Komisji w osobach: 
1. Dr. hab. inż. Wiesława Miczulskiego, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego jako 
recenzenta, 
2. Dr. hab. inż. Marcina Maciążka z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
jako sekretarza, 
3. Dr. hab. inż. Jerzego Augustyna, prof. Politechniki Świętokrzyskiej jako członka 
Komisji habilitacyjnej. 

29.01.2019 r. 
 

Rada Wydziału Elektrycznego 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. Wiesława Miczulskiego, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego jako 
recenzenta, 
2. Dr. hab. inż. Marcina Maciążka z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
jako sekretarza, 
3. Dr. hab. inż. Jerzego Augustyna, prof.  Politechniki Świętokrzyskiej jako członka 
Komisji Habilitacyjnej. 

08.03.2019 r. 
(wpłynęło: 
28.03.2019 r.) 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 27.12.2018 wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dra inż. Adama Cichego i w dniu 08.03.2019 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. Prof. dr hab. inż.  Andrzej Demenko                  - przewodniczący, 
2. Dr hab. inż. Marcin Maciążek                              - sekretarz, 
3. Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ           - recenzent, 
4. Dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG              - recenzent, 
5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski                    - recenzent, 
6. Dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk                 - członek Komisji, 
7. Dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz                   - członek Komisji. 

01.04.2019 Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym oraz sekretarzem 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.  

30.04.2019 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej 

30.04.2019 Wysłanie wszystkich recenzji  wszystkim członkom Komisji habilitacyjnej 

06.05.2019 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji habilitacyjnej na dzień 21.05.2019 



09.05.2019 Wpłynięcie ostatniej opinii do Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej 

09.05.2019 Wysłanie opinii  wszystkim członkom Komisji habilitacyjnej 

 

 


