
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 
DR. INŻ. KAROLA GIEJDASZA 

 
Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr. inż. Karola Giejdasza 
z dnia 29 maja 2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki 
rolnicze w dyscyplinie zootechnika. 
 
30 maja 2017 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. inż. Karola Giejdasza w dziedzinie 
nauki rolnicze w dyscyplinie zootechnika. 
 
21 czerwca 2017 r. Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody a przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr. inż. Karola Giejdasza oraz powołania dr. hab. Grzegorza 
Borsuka na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. inż. Karolowi Giejdaszowi stopnia 
doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. 
 
18 września 2017 r. do Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni 
i Tytułów, która na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 882 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli: 

1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. Jan Jankowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie.  

2. Sekretarz komisji - dr hab. Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.  
3. Recenzent - dr hab. Adam Roman, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  
4. Recenzent - prof. dr hab. Krystyna Czekońska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie. 
5. Recenzent – dr hab. Grzegorz Borsuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
6. Członek komisji - dr hab. Zbigniew Kołtowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
7. Członek komisji - prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie.  
 
25 września 2017 r. Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przekazała wszystkim Członkom Komisji 
habilitacyjnej decyzję Centralnej Komisji o powołaniu w skład Komisji habilitacyjnej 
w postępowaniu o nadanie dr. inż. Karolowi Giejdaszowi stopnia doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w zakresie zootechniki, przekazując jednocześnie wszystkim Członkom 
Komisji dokumentację wniosku Habilitanta do oceny. 
 
26 października 2017 r. wpłynęła ocena dorobku naukowego, dydaktycznego 
i organizacyjnego dr. inż. Karola Giejdasza opracowana przez dr. hab. Grzegorza Borsuka. 
 
2 listopada 2017 r. wpłynęła ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 
dr. inż. Karola Giejdasza opracowana przez prof. dr hab. Krystynę Czekońską. 
 
8 listopada 2017 r. wpłynęła ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 
dr. inż. Karola Giejdasza opracowana przez dr. hab. Adama Romana. 



 
8 grudnia 2017 r. zaplanowano posiedzenie Komisji habilitacyjnej, podczas którego 
w jawnym głosowaniu zostanie zaopiniowany wniosek o nadanie dr. inż. Karolowi 
Giejdaszowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie 
zootechnika oraz podjęta w tej sprawie stosowna uchwała, która zostanie przekazana 
Dziekanowi Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 
 


