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23.08.2017 r.)

dr.

rnZ

CzynnoSi w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitou'anego dr. inZ
Zbiqn ierva O ilskie o
Dr inZ. Zbignie* Opilski zioz,vl wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i T1tul6*
o wszczgcie postqpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego u dysclplinie
elektrotechnika. ze wskazaniem Rady Wydzialu Elektrycznego Politechniki SlASkiej
ako ednostki do t'z

I

nadanie stopnia doktora habilitou'anego

rowadzenia te

o\\ anla

Centralna Komisja ds. Stopni i T).tul6rv zwr6cila sig do Rad1 Wl'dzialu
Elektrycznego Politechniki Sl4skiej zalqczaj4c wniosek Habilitanta wraz z
dokumentacj4, z pro6b4 o podjgcie uchwal w sprawie zgody na przeprowadzenie
postgpowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech czlonk6u' Kornisj i

Habili
26.09.2017 r

l1

Zespol dziekariski ds. postgpowania habilitacyjnego przedstawil prgtokol. rv ktorym
zarekomendowal Radzie Wydziatu Elektrycznego Politechniki Slqskiej uchrva[.
wyraZaj4cej zgodE na przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego dra inz.
Zbigniewa Opilskiego oraz uchw.al.v. zau'ieraj4cej propoz-vcjg czlonk6r,r' komisji u

]

osobach:

l.Prof. dr. hab. in2. Janusza Gajdg z AGH jako recenzenta,
z Politechniki Warszawskiej jako

2.Prof. dr. hab. in2. Ryszarda Jachowicza
recenzenta,

3.Prof. dr. hab. Tadeusza Krrysaofa Domariskiego z UMCS Lublin jako recenzenta.
4. dr. hab. in2. Marcina Maci42ek z Wydzialu Elektrycznego Politechniki Sl4skie.i

27 .09.2017

r

jako sekrelarza.
5. Prof. dr. hab. inZ. Anng Cysewsk4-Sobusiak z Politechniki Poznanskiej jako
czlonka Komisii Habilitacvinei.
Rada Wydzialu Elektrycznego podjgla uchwalg w sprawie wyra2enia zgodl na
przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego oraz uchwalg w sprawie wyznaczenia
trzech czlonk6w Komisji Habilitacyjnej w osobach (np. po wcze6niejsz-vm
wysluchaniu referatu wygioszonego pruez kandydata):
LProf. dr. hab. in2. Ryszarda Jachowicza z Politechniki Warszalvskiej -iako

I

i
I

recenzenta,

2. dr. hab. in2. Marcina Maci42ka z Wydzialu Elektrycznego Politechniki Slqskiej
j ako sekretarza.

06. I 0.2017 r.

(u,pl-vn9lo:

23.10.2017 r.)

06.1 I .2017

r

3. Prof. dr. hab. inZ. Annq Cysewsk4-Sobusiak z Politechniki Poznariskiej jako
t't c
czlonka Komis iHabili
Centralna Komisja ds. Stopni i T)'tul6w informuje. 2e w dniu 10.08.2017 wszczg*a

postgpowanie habilitacyjne dra inZ. Zbigniewa Opilskiego i lr dniu 06.10.2017
powolala Komisje Habilitacyjn4 w sktadzie:
- przewodniczqcy.
l. Prof. dr. hab. in2. Andrzej Materka
2. dr. hab. in2. Marcin Maci42ek
sekretarz.
,. Prof. dr. hab. in2. Wladyslau' Torbicz - recenzent.
- recenzent.
4. Prof. dr. hab. in2. Zbignierv Bielecki
5. Pro[ dr. hab. in2. Ryszard Jachowicz - recenzenl.
6. Prof. dr. hab. inz. Anna Cysewska-Sobusiak - czlonek Komisji.
- czlonek Komis
1 Prof. dr. hab. in2. Janusz Ga da
Dziekan. *' porozumieniu z przewodnicz4cym, za poSrednictwem Sekretarza

Komisji. przekazal wszl,stkim Czlonkom Komisji Habilitacyjnej dokumentacje
wniosku. w tym takze do recenzent6w, z pro6bq o opracowanie recerzji i opinii rr
arvie nadania lub odmo
05.01.2018 r.

nadania sto

ia doktora habilitowane o

Wpl_vnigcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziaiu

Elektrvczneqo

Politechniki Sl skie
Wyslanie wszystkich recenzj i wszystkim czlonkom Komisji Habilitacrjnej

I

05.01.2018
Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzien 23.01.2018
05.0 r .201 8

INNE
7.0 l .201 8

Wezu'anie Przewodnicz4cego Komisji przeslane do Dziekana Wydzialu
Elektrycznego o koniecznoSci podjgcia dzialari w celu skorygou'ania tekstu recenzi i
Prof.dr hab.inz.Wladyslawa Torbicza i ponownym przeslaniu tekstu recenzji
Czlonkom Komisii

9.01.2018

Dostarczenie Czlonkom Komisji skorygowanej wersji recenzji

Prof.

dr

hab.in2.Wtadyslawa Torbicza

2i.0

1

.201 8

POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poSwigcone podjgciu uchwar,"L zawieraj4cej
opiniq w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inZ. Zbigniewowi Opilskiemu
stopnia doktora habilitowanego.
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