
 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  DR INŻ. TOMASZA ONISZCZUKA 

PRZEPROWADZONEGO NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI  
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE 

 
Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 9 lutego 2016 roku  
dr inż. Tomasza Oniszczuka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

 
11 marca 2016 r. – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasza Oniszczuka w dziedzinie 
nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

 
5 kwietnia 2016 r. – wyrażenie zgody przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasza 

Oniszczuka i podjęcie uchwały o powołaniu dr hab. Zbigniewa Kobusa na recenzenta,  

prof. dr hab. inż. Elżbietę Kusińską na członka Komisji oraz dr hab. Katarzynę Kozłowicz na 

sekretarza Komisji. 

 
9 maja 2016 r. do Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji 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 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. Katarzyna Kozłowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
3. Recenzent – prof. dr hab. inż. Roman Hejft – Politechnika Białostocka 
4. Recenzent – prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 
5. Recenzent – dr hab. Zbigniew Kobus – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
6. Członek Komisji – prof. dr hab. inż. Marek Markowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 
7. Członek Komisji – prof. dr hab. inż. Elżbieta Kusińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 
11 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, na którym w jawnym głosowaniu, 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Tomaszowi Oniszczukowi 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza 
oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. 

 
16 września 2016 r. przedstawienie Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji uchwały Komisji 
Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi 
Oniszczukowi wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego. 

 
16 września 2016 r. podjęcie przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi 
Oniszczukowi w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

 
 

http://www.up.lublin.pl/agrobio-habilit/?rid=5800

