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HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO dr. Andrzeja Rankego 
Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

dr.  Andrzejowi Rankemu 

12 grudnia 

2016 

Dr Andrzej Ranke złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o 

wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 

dyscyplinie nauki o mediach, wskazując Wydział Dziennikarstwa, Informacji i 

Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego jako jednostkę organizacyjną do 

przeprowadzenia tego postępowania. 

 
15 grudnia 

2016 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego z 

informacją, że 13 grudnia wszczęła postępowanie habilitacyjne dra Andrzeja 

Rankego oraz załączyła wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o 

podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji 

habilitacyjnej. 

25 stycznia 

2017 

Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 

Warszawskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie 

wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w osobach: 

• prof. dr hab. Robert Cieślak – sekretarz 

• prof. dr hab. Janusz W. Adamowski – recenzent 

• prof. dr hab. Wiesław Władyka – członek 

 

7 marca 
2017 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 7 marca 2017 r. 

powołała Komisję habilitacyjną w składzie: 

• przewodniczący Komisji 

prof. dr hab. Andrzej Staniszewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

• sekretarz Komisji 

prof. dr hab. Robert Cieślak – Uniwersytet Warszawski 

• recenzenci 

dr hab. Alicja Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
ks. dr hab.,  prof. UPJPII Michał Drożdż – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie 
prof. dr hab. Janusz W. Adamowski – Uniwersytet Warszawski 

• członkowie Komisji 

dr hab., prof. US Janusz Mieczkowski – Uniwersytet Szczeciński 
prof. dr hab. Wiesław Władyka – Uniwersytet Warszawski 

 

27 marca 
2017 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w porozumieniu 

z Przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazał 

wszystkim Członkom Komisji habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym 

skierował do recenzentów prośbę o opracowanie recenzji i opinii w sprawie 

nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.  

 22 maja 
2017 

Wpłynięcie ostatniej recenzji do sekretariatu Dziekana WDIiB UW. 

22 maja 
2017 

Wysłanie kompletu recenzji wszystkim członkom Komisji habilitacyjnej oraz 

wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 26.05.2017. 

24 maja 
2017 

Wpłynięcie ostatniej opinii członka Komisji habilitacyjnej. 

26 maja 

2017 

POSIEDZENIE Komisji habilitacyjnej. 

 


