
Harmonogram dotychczasowego przebiegu postępowania zgodnie z tabelą:  
 

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

21.03.2019 Dr inż. Marcin Piotr SOWA złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o 
wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 
ELEKTROTECHNIKA, ze wskazaniem Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, 
jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

10.04.2019  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej, 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. 

 
15.04.2019 

Zespół dziekański ds. postępowania habilitacyjnego przedstawił protokół, w którym 
zarekomendował Radzie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej podjęcie 
uchwały, wyrażającej zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra 
inż. Marcina Sowy oraz uchwały, zawierającej propozycję trzech członków komisji w 
osobach: 
1. dr. hab. inż. Macieja Włodarczyka, prof. PŚk z Politechniki Świętokrzyskiej jako 
recenzenta, 
2. dr. hab. inż. Wojciecha Burlikowskiego, prof. PŚ z Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. 
jako sekretarza, 
3. prof. dr. hab. inż. Janusza Nieznańskiego z Politechniki Gdańskiej jako członka 
Komisji Habilitacyjnej. 

 
16.04.2019 

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w 
sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach (np. po 
wcześniejszym wysłuchaniu referatu wygłoszonego przez kandydata): 
1. dr. hab. inż. Macieja Włodarczyka, prof. PŚk z Politechniki Świętokrzyskiej jako 
recenzenta, 
2. dr. hab. inż. Wojciecha Burlikowskiego, prof. PŚ z Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. 
jako sekretarza, 
3. prof. dr. hab. inż. Janusza Nieznańskiego z Politechniki Gdańskiej jako członka 
Komisji Habilitacyjnej. 

 
10.05.2019 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 21.03.2019 wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dra inż. Marcina Piotra SOWY i w dniu 10.05.2019 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. prof. dr hab. inż. Roman Barlik - przewodniczący, 
2. dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, prof. PŚ - sekretarz, 
3. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski - recenzent, 
4. prof. dr hab. inż. Henryka D.  Stryczewska - recenzent, 
5. dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk - recenzent, 
6. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO - członek Komisji, 
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański - członek Komisji. 

 
5.06.2019 

Dziekan, 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.  

 
27.06.2019 

Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Śląskiej 

27.06.2019 Wysłanie wszystkich recenzji wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej 



28.06.2019 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 04.07.2019 
 

 
04.07.2019 

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

 

 


