
Data  HARMONOGRAM czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
 dr inż. Doroty Bociąga 

25.03.2019  Dr inż. Dorota Bociąga złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania  
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna  
ze wskazaniem Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN,  
jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.  

11.04.2019  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii  
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, załączając wniosek Habilitantki wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie  
uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia  
trzech członków Komisji Habilitacyjnej.  

11.06.2019  Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, podjęła uchwałę  
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie  
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:  
Prof. dr. hab. inż. Marty Błażewicz (AGH)  jako Recenzenta; 
Dr. hab. inż. Piotra Ładyżyńskiego (IBIB PAN) jako Sekretarza 
Prof. dr. hab. inż. Ludomiry Granickiej (IBIBPAN) jako Członka Komisji Habilitacyjnej.  

08.11.2019  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 28 marca 2019 r.  wszczęła postępowanie  
habilitacyjne i w dniu 08.11.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
     Prof. dr. hab. inż. Jan Sieniawski – przewodniczący,  

Dr  hab. inż Piotr Ładyżyński – sekretarz,  
     Prof. dr. hab. inż. Marta Błażewicz – recenzent, 
     Dr. hab. inż. Roman Major – recenzent, 
     Prof. dr. hab. inż. Jan Marciniak – recenzent,  
     Dr. hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka – członek komisji,  
     Prof. dr. hab. inż. Ludomira Granicka – członek komisji.  

29.11.2019  Zastępca Dyrektor  Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, w porozumieniu z 
Przewodniczącym  przekazał wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym także 
recenzentom, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia 
doktora habilitowanego.  

04.02,2020  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów poinformowała, że w dniu 24.01.202 zmieniła swoje postanowienie   
z dnia 08.11.2019. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej. Zmiana polega na tym, że  zamiast   
prof. dr. hab. inż. Jana Marciniaka recenzentem w postępowaniu będzie dr hab. inż. Witold Walke.  

27.03.2020  Wpłynięcie ostatniej recenzji do Dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii  
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN.  

13.05.2020 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 27.05.2020.  

27.05.2020 POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania  
lub odmowy nadania dr inż. Dorocie Bociąga stopnia doktora habilitowanego.  

 


