
Uchwała Rady Naukowej Wydziału Architektury  

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

z dnia 21 września 2022 r. 

nr 2/rk/09/2022 

 

w sprawie odmowy nadania dr inż. arch. Joannie Bach-Głowińskiej  

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,  

w dyscyplinie architektura i urbanistyka 

 

Działając na podstawie: Art. 221 ust. 12 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn.. zm.) oraz § 13 ust. 3 załącznika do uchwały 

Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 maja 2022 r. nr 32/n/05/2022 w sprawie Trybu działania 

i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.  

 

§ 1 

 

Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej po zapoznaniu się uchwałą 

Komisji Habilitacyjnej z dnia 14 września 2022 r zawierającą negatywną opinię w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 

postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, odmawia nadania 

Pani dr inż. arch. Joannie Bach-Głowińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka . 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Uzasadnienie: 

Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej stwierdza, co następuje: 

 

1. Komisja Habilitacyjna powołana przez Radę Naukową Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej w następstwie decyzji Rady Doskonałości Naukowej z dnia 

28 lutego 2022 r. na posiedzeniu w dniu 14 września 2022 r. po zapoznaniu się  

z przedłożoną przez Kandydatkę dokumentacją Jej dorobku naukowego, zawodowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego oraz recenzjami dorobku naukowego (dwoma 

negatywnymi i dwoma pozytywnymi), na podstawie osiągnięcia pt. „WZORY 

KREATYWNOŚCI. Koncepcja modelu prawdopodobieństwa działania kreatywnego 

jako narzędzie badania procesu twórczego w środowisku miejskim” podjęła uchwałę 

negatywnie opiniującą wniosek o nadanie dr inż. arch. Joannie Bach-Głowińskiej 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych 

w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Komisja oceniła, że przedstawione osiągnięcia 

nie spełniają wymagań zawartych  w  art. 219  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo  

o szkolnictwie  wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), stawianych 

kandydatom do stopnia  naukowego  doktora habilitowanego, tj. nie stanowią znacznego 

wkładu autora w rozwój dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. 

 

 



 

2. Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej po zapoznaniu się 

z uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem  i pełną dokumentacją 

postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami, w drodze tajnego głosowania 

podjęła uchwałę o odmowie nadania dr inż. arch. Joannie Bach-Głowińskiej stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie 

architektura i urbanistyka. 

 

 
Pouczenie: 

Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej. 

Przepisy art. 193 ust. 2-4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668   

z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


