
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  
DR MAŁGORZATY WYRWAS 

 

1. Dr Małgorzata Wyrwas złożyła w dniu 21 lutego 2019 r. wniosek do Centralnej 
Komisji  do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wskazała w nim 
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (pismo z CK z 
dnia 6 marca 2019 r.). 

2. Pismem Prorektora ds. Nauki Politechniki Białostockiej Prof. dr. hab. inż. Andrzeja 
Sikorskiego nr RO-210.414.6.2019 zwrócono się z prośbą do Dziekana Wydziału 
Matematyki i Nauk Informacyjnych o przeprowadzenie wszystkich czynności w 
postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Wyrwas z jednoczesnym zobowiązaniem 
do pokrycia kosztów przez Politechnikę Białostocką i prośbą o przedłożenie umowy. 

3. Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w dniu 
11 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr Małgorzacie Wyrwas oraz uchwałę o powołaniu 
trzech członków komisji habilitacyjnej (działając na podstawie art. 18a ust. 5 pkt. 2 
Ustawy z dnia 14.03.2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z ust. 2 i 3 
tego samego artykułu oraz w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 
1669). 

4. Pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej przekazał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
uchwały dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr Małgorzaty Wyrwas oraz powołania trzech członków komisji w tym 
postępowaniu. 

5. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną w celu 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Wyrwas (pismo nr 
BCK- V-L-6874/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.). 

6. W dniu 8 lipca 2019 r. wniosek dr Małgorzaty Wyrwas wraz z załącznikami został 
wysłany recenzentom oraz pozostałym członkom Komisji Habilitacyjnej. 

7. Zawarcie w dniu 5 sierpnia 2019 r. z Politechniką Białostocką Umowy o 
przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Wyrwas (wysłano 
wstępną kalkulację kosztów).  

8. Recenzenci nadesłali recenzje w następującej kolejności: 

  prof. dr hab. Janusz Grabowski IMPAN (IMPAN ) - recenzja z dnia 12 sierpnia 2019 r.  

  prof. dr hab. Henryk Żołądek (UW) - recenzja z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

  dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. ucz. (PW) - recenzja z dnia 1 października 2019 r. 

9. W dniu 14 listopada 2019 r. Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję 
do Spraw Stopni i Tytułów podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych (dawniej 
matematycznych) w dyscyplinie matematyka dr Małgorzacie Wyrwas. 



10. Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka Politechniki Warszawskiej 
w dniu 12 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Wyrwas 
stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 
matematyka. 

11. W dniu 19.12.2019 r. Politechnice Białostockiej wysłano fakturę z kosztami przewodu 
habilitacyjnego  dr Małgorzaty Wyrwas. 

12. Przekazanie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismem 
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka 
Politechniki Warszawskiej. 

 


