
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktorowi inż.
Mariuszowi Jenek

10.04.2017r. Dr inż. Mariusz Jenek złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o
wszczęcie  postępowania  o  nadanie  stopnia  doktora  habilitowanego  w  dyscyplinie
budowa  i  eksploatacja  maszyn,  ze  wskazaniem  Rady  Wydziału  Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.

13.04.2017r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 13.04.2017 r wszczęła postępowania o
nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja  maszyn,
i   wskazała  Radę  Wydziału  Inżynierii  Mechanicznej  i  Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jako jednostkę 
o przeprowadzenia tego postępowania.

13.04.2017r. Centralna  Komisja  ds.  Stopni  i  Tytułów  (załączając  wniosek  Habilitanta  wraz  z
dokumentacją) zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu  Technologicznego  w  Szczecinie,  z  prośbą  o
podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

23.06.2017r. Komisja dziekańska ds. przeprowadzenia wstępnego  postępowania habilitacyjnego ( w
składzie: przewodniczący:  dr hab. Inż. Bartosz Powałka, członkowie  prof. dr hab. inż.
Krzysztof Marchelek, prof. dr hab. inż.  Jacek Eliasz, dr hab. inż. Janusz Cieloszyk, dr
hab. Inż.  Paweł Gutowski)  przedstawiła protokół, w którym zarekomendował Radzie
Wydziału  Inżynierii  Mechanicznej  i  Mechatroniki  Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,   wyrażenie zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr. inż. Mariusza Jenka

27.06.2017r. Rada  Wydziału  Inżynierii  Mechanicznej  i  Mechatroniki  Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,  podjęła uchwałę (Uchwała 24/2017 z
dnia  27.06.2017 r.)  w sprawie  wyrażenia  zgody na  przeprowadzenie  postępowania
habilitacyjnego  oraz  uchwałę  (Uchwała  25/2017  z  dnia  27.06.2017 r.)   w  sprawie
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:

1. Prof.  dr.  hab.  inż.  Wita  Grzesika  z  Politechniki  Opolskiej  jako
recenzenta,
2. Dr. hab. inż.  Daniela  Jastrzębskiego  z  Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu  Technologicznego  w  Szczecinie jako  członka  Komisji
Habilitacyjnej,
3. Dr. hab. inż. Janusza Cieloszyka  z  Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu  Technologicznego  w  Szczecinie jako  sekretarza  Komisji
Habilitacyjnej.

8.09.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, załączając wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją,  z prośbą o 
podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 



8.09.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu 13.04.2017 r. 
wszczęła postępowanie habilitacyjne dra inż. Mariusza Jenka  i w dniu 8.09.2017 r. 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie:

1. Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol …….…………przewodniczący
2. Prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz ………………..recenzent 
3. Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik …………..……...recenzent
4. Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala ……..……... recenzent
5. Dr hab. inż. Mariusz Deja, prof.PG   …………..członek komisji 
6. Dr hab. inż. Daniel Jastrzębski ………………… członek komisji
7. Dr hab. inż. Janusz Cieloszyk …………………. sekretarz

10.09.2017 r Dziekan, w porozumieniu z Przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji, 
przekazał wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku. Do 
recenzentów skierował prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr inż. Mariuszowi Jenkowi  . 

14.11.2017 r Wpłynięcie wszystkich recenzji (prof. dr hab. inż. Piotra Cichosza,  prof. dr hab. inż. 
Wita Grzesika, prof. dr hab. inż. Wojciecha Zębali) do Dziekanatu Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.

15.11.2017 r Przekazanie recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej i Habilitantowi.

15.11.2017 r Wyznaczenie terminu (po uprzednich konsultacjach z członkami Komisji Habilit. i 
recenzentami) posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 21.11.2017 r.

15.11.2017 r Na wniosek Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej zaproszenie Habilitanta na 
posiedzenie Komisji w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień i informacji odnośnie 
osiągnięć naukowych i planów naukowych (Po uprzedniej konsultacji i zgodzie 
wyrażonej przez wszystkich członków Komisji).

15.11.2017 r Zgoda Habilitanta dr. inż. Mariusza Jenka  na uczestnictwo w posiedzeniu Komisji w 
dniu 21.11.2017 r. w Akademickim Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

21.11.2017 r POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej 
opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania doktorowi inż. Mariuszowi Jenkowi 
stopnia doktora habilitowanego.


