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Harmonogram przebiegu postępowania  
przewodu habilitacyjnego doktora inż. Jerzego Szczepanika 

 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  
doktorowi inż. Jerzemu Szczepanikowi 

20.05.2017 r. – 
data podania 
dr. J.Szczepanika; 
30.05.2017 r. – 
data wszczęcia 
postępowania 

Dr inż. Jerzy Szczepanik 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. 

19.06.2017 
(wpłynęło: 
27.06.2017) 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech 
członków Komisji Habilitacyjnej. 

08.09.2017 r.  
 

Zespół dziekański ds. postępowania habilitacyjnego przedstawił protokół, w którym 
zarekomendował Radzie Wydziału Elektrycznego uchwały, wyrażającej zgodę na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Szczepanika oraz 
uchwały, zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach: 
1. Prof. dr. hab. inż. Marka Hartmana z Akademii Morskiej w Gdyni jako recenzenta, 
2. Dr. hab. inż. Marcina Kasprzaka, prof. Pol. Śl. z Politechniki Śląskiej jako  
    sekretarza, 
3. Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sikorskiego z Politechniki Białostockiej jako członka  
    Komisji Habilitacyjnej.  

12.09.2017 r. 
 

Rada Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., po wcześniejszym wysłuchaniu referatu 
wygłoszonego przez Kandydata, 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. Marka Hartmana z Akademii Morskiej w Gdyni jako recenzenta, 
2. Dr. hab. inż. Marcina Kasprzaka, prof. Pol. Śl. z Politechniki Śląskiej jako  
    sekretarza, 
3. Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sikorskiego z Politechniki Białostockiej jako członka  
    Komisji Habilitacyjnej. 

06.10.2017 r. 
(wpłynęło: 
26.10.2017 r.) 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 30.05.2017 r. wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dra inż. Jerzego Szczepanika i w dniu 06.10.2017r. 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko   - przewodniczący, 
2. Dr hab. inż. Marcin Kasprzak    - sekretarz, 
3. Dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak   - recenzent, 
4. Prof. dr hab. inż. Marek Hartman   - recenzent, 
5. Prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant  - recenzent, 
6. Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski   - członek Komisji, 
7. Dr hab. inż. Robert Stala    - członek Komisji. 

07.11.2017 r. 
 

Dziekan, 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 
przypadku członków nie będących recenzentami) w sprawie nadania lub odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego. 

27.11.2017 r. Prof. M. Hartman poprosił o uzupełnienie dostarczonej dokumentacji o kopie 
niektórych, trudnodostępnych artykułów Kandydata.  
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28.11.2017 r. Przewodniczący Komisji za pośrednictwem Dziekana Wydziału Elektrycznego 
Pol. Śl. i Sekretarza Komisji przekazał prośbę Habilitantowi 

06.12.2017 r. Dr inż. Jerzy Szczepanik dostarczył kopie, o które był proszony 

08.01.2018 r. 
 

 

Wpłynięcie ostatniej recenzji/opinii do Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej 

08.01.2018 r. Wysłanie do Habilitanta zaproszenia na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w celu 
przeprowadzenia rozmowy i udzielenia informacji odnośnie osiągnięć naukowych i 
planów naukowych 

08.01.2018 r. Wysłanie 3 recenzji Habilitantowi 

08.01.2018 r. Wysłanie wszystkich recenzji/opinii wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej 

08.01.2018 r. Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 17.01.2018 r. 
oraz wysłanie zaproszeń dla Członków Komisji 

11.01.2018 r. Wysłanie Habilitantowi, na prośbę Przewodniczącego Komisji, 4 opinii Członków 
Komisji nie będących recenzentami 

17.01.2018 r. 
pocz. godz. 9:15 
 

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

 


