
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  
DR. INŻ. ANNY ZAMOJSKIEJ-DZIENIO 

 

1. Dr inż. Anna Zamojska-Dzienio złożyła w dniu 6 marca 2017 r. wniosek do Centralnej 
Komisji  do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (pismo z CK z dnia 
16  marca 2017 r.). 

2. Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w dniu 
6 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr. inż. Anny Zamojskiej-Dzienio oraz powołała trzech 
członków komisji habilitacyjnej (zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. 2016 r. poz. 882, 
art. 18 a ust. 5 z późn. zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). 

3. Pismem z dnia 12 kwietnia 2017 r. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej przekazał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr. inż. Anny Zamojskiej-Dzienio oraz powołania trzech członków 
komisji w tym postępowaniu. 

4. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną w celu 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Anny Zamojskiej-Dzienio 
(pismo nr BCK- V-L-6412/17 z dnia 11 maja 2017 r.). 

5. W dniu 30 maja 2017 r. wniosek dr. inż. Anny Zamojskiej-Dzienio wraz z załącznikami 
został wysłany recenzentom oraz pozostałym członkom Komisji Habilitacyjnej. 

6. W dniu 9 czerwca 2017 r. wpłynęło pismo od powołanego na przewodniczącego 
Komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Andrzeja Skowrońskiego z odmową przyjęcia 
funkcji przewodniczącego. 

7. Pismem z dnia 12 czerwca 2017 r. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej przekazał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
odmowę przyjęcia funkcji przewodniczącego oraz zwrócił się o wyznaczenie nowego 
przewodniczącego Komisji habilitacyjnej dr. inż. Anny Zamojskiej-Dzienio. 

8. Recenzenci nadesłali recenzje w następującej kolejności: 

 prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały (UMK) – recenzja z dnia 13 lipca 2017 r.  

 prof. dr hab. Jan Okniński (UW) – recenzja z dnia 15 lipca 2017 r. 

 prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz (UWr) - recenzja z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

9. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała nowego przewodniczącego 
Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. 
Anny Zamojskiej-Dzienio (pismo nr BCK- V-L-6412/17 z dnia 7 września 2017 r.) 

10. W dniu 25 września 2017 r. wniosek dr. inż. Anny Zamojskiej-Dzienio wraz 
z załącznikami został wysłany nowemu przewodniczącemu. 

11. W dniu 20 listopada 2017 r. Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję 
do Spraw Stopni i Tytułów pojęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie 



nadania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie 
matematyka dr. inż. Annie Zamojskiej-Dzienio. 

12. Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w dniu 
18 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Annie Zamojskiej-Dzienio 
stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. 

13. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pismem z dnia 
22 stycznia 2018 r. przekazał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwałę 
Rady Wydziału MiNI PW. 


