
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. inż. Grzegorza Zająca 

 

24 sierpnia 2015 r.. – wpłyniecie wniosku od Pana dr. inż. Grzegorza Zająca do Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.  

 

18 września 2015 r. – Rada Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Grzegorza Zająca i podjęła uchwałę w sprawie powołania dr. hab. Leszka Rydzaka na 

recenzenta.  

 

9 listopada 2015 roku – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 

a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) powołała Komisję 

habilitacyjną, w skład której weszli: 

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Józef Szlachta – Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu, 

2. sekretarz Komisji – dr hab. Sławomir Kocira – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

3. recenzent Komisji – prof. dr hab. Mariusz Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 

4. recenzent Komisji – prof. dr hab. Roman Hejft – Politechnika Białostocka, 

5. recenzent Komisji – dr hab. Leszek Rydzak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

6. członek Komisji – prof. dr hab. Aleksander Lisowski – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, 

7. członek Komisji – prof. dr hab. Ignacy Niedziółka – Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie. 

 

12 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, podczas którego 

jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr. inż. Grzegorzowi 

Zającowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie 

inżynieria rolnicza oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. 

 

15 stycznia 2016 r. – przedstawienie Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego dr. inż. Grzegorzowi Zającowi wraz z uzasadnieniem. 

 

15 stycznia 2016 r. podjęcie przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. inż. 

Grzegorzowi Zającowi w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza 

specjalności: paliwa i środki smarne, biopaliwa, odnawialne źródła energii. 


