ZaL nrl
HARMONOGRAM POSTIPOWANIA HABILITACYJNEGO
dr Weroniki Madrvas
Data Czynno w postpowaniu o nadanie stopnia doktora habijitowane
go
dr Weronice Madryas

20 wrzenia

Dr Weronika Madryas z1oy1a wniosek do Centranej Komisji ds. Stopni
i
Tytulów o wszczçcie postçpowania o nadanie stopnia doktor
a
habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach, wskazujc Wydzi
a{
Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
jako
jednostkç organizacyjn4 do przeprowadzenia tego postçpowania.
6 padziernika Centralna Komisja ds. Stopni i Tytuów zwrócila sic
do Rady Wydzialu
2016 Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskie
go z
informacj, e 20 wrzenia wszczçla postQpowanie habilitacyjne
dr
Weroniki Madryas oraz za1czyia wniosek Habilitantki wraz
z
dokumentacj, z prob o podjçcie uchwa w sprawie zgody
na
przeprowadzenie postcpowania habilitacyjnego oraz w sprawi
e
wyznaczenia trzech czonków Komisji habllitacyjnej.
26 padziernika Rada Wydzia1u Dziennikarstwa, Informacji
I Bibliologii Uniwersytetu
2016 Warszawskiego podjIa uchwalç w sprawie wyrazenia
zgody na
przeprowadzenie postçpowania habilitacyjnego oraz uchwaç w sprawi
e
wyznaczenia trzech czonków Komisji habilitacyjnej w osobach:
• prof. dr hab. Robert Cie1ak sekretarz
• prof. dr hab. Jerzy Olçdzki recenzent
• dr hab. Tadeusz Kononiuk czlonek
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytulów powolak Komisjç habi1itacyjn
w
6 grudnia 2016 skladzie:

2016

—

—

—

•

przewodnicz4cy Komisji
prof. dr hab. Iwona Hofman

•

UMCS w Lublinie
sekretarz Komisji
prof. dr hab. Robert CieIak Uniwersytet Warszawski
recenzenci
-

—

•

dr hab. Magdalena Szpunar Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie
dr hab., prof. WSH Micha Kaczmarczyk Wyzsza Szkok Humanitas w
Sosnowcu
prof. dr hab. Jerzy Olcdzki Uniwersytet Warszawski
• czlonkowie Komisji
dr hab. Slawomir Gawroñski, prof. WSIIZ Wysza Szkota Informatyki
I Zarzdzania w Rzeszowie
dr hab. Tadeusz Kononiuk Uniwersytet Warszawski
Dziekan Wydzia+u Dziennikarstwa, Informacji I Bibhologii IJW
w
21 grudnia 2016 porozumieniu z Przewodniczcym, za porednictwem
Sekretarza Komisji,
przekazal wszystkim Czlonkom Komisji habiiitacyjnej dokumentacjç
wniosku, w tym skierowa do recenzentów probç o opracowanie recenz
ji i
opinil w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktor
a
habilitowanego.
22 lutego 2017 Wplyniçcie ostatniej recenzji do sekretariatu Dzieka
na WDI1B UW.
28 lutego 2017 Przesanie kompletu recenzji wszystkim czonkom
Komisji habilitacyjnej
oraz wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji na dzieñ 17 marca 2017.
15 marca 2017 Wpyniçcie ostatniej opinil czlonka Komisji habilitacyjne
j.
—

—

—

—

-

17 marca 2017

POSIEDZENIE Komisji habilitacyjnej.
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