
  Uchwała Rady Naukowej Wydziału Architektury  

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

nr 8/rk/12/2022 

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania dr inż. arch. Joanny Bach-Głowińskiej 

od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nr 2/rk/09/2022 

z dnia 21 września 2022 roku odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego   

 

Działając na podstawie: art. 193 ust. 3 w zw. z art. 224  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo  

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

następuje:  

 

§ 1 

Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej uznaje odwołanie od uchwały 

nr 2/rk/09/2022 r. Rady Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z dnia 21 

września 2022 roku odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, złożone w dniu 27 

października 2022 roku (data doręczenia przez kuriera) przez dr inż. arch. Joanne Bach-

Głowińską za bezpodstawne. 

 

 

§ 2 

Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przekazuje odwołanie dr inż. 

arch. Joanny Bach-Głowińskiej wraz z niniejszą uchwałą, opinią Doraźnej Komisji ds. 

odwołania od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury nr 2/rk/09/2022 w sprawie 

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Joannie Bach-Głowińskiej oraz 

aktami sprawy Radzie Doskonałości Naukowej 

 

 § 3 

Opinia Doraźnej Komisji ds. odwołania od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej nr 2/rk/09/2022 w sprawie odwołania od uchwały nr 2/rk/09/2022 

Rady Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z dnia 21 września 2022 

roku, w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura  i urbanistyka dr inż. arch. Joannie Bach- 

Głowińskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Rada Naukowa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej po wnikliwym rozważeniu 

wszystkich istotnych okoliczności, po zapoznaniu się z pełną dokumentacją, wsparta opinią 

Doraźnej Komisji ds. odwołania od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury nr 

2/rk/09/2022  w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Joannie 

Bach-Głowińskiej1, która stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia, stwierdza, że 

zarówno Uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 14 września 2022 roku jak i uchwała Rady 

Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nr 2/rk/09/2022 r. z dnia 21 

września 2022 roku zostały podjęte z pełną starannością i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Dlatego nie zachodzą żadne przesłanki, które wskazywałyby na 

jakiekolwiek uchybienia w postepowaniu związanym z wydawaniem zaskarżonej uchwały 

Rady Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nr 2/rk/09/2022 r z dnia 21 

września 2022 mogące mieć wpływ na wynik sprawy.     

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Zał. nr 1  Opinia Doraźnej Komisji ds. odwołania od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej nr 2/rk/09/2022 w sprawie odwołania od uchwały nr 2/rk/09/2022 Rady Naukowej Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura  i urbanistyka dr inż. 
arch. Joannie Bach- Głowińskiej 


