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Data
Czynnoé w postepowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
dr. Michalowi Glowackiemu

14 listopada

2016

18 listopada
2016

30 listopada
2016

Dr Michal Glowacki z1oy1 wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulów o
wszczcie postçpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w
dyscyplinie nauki o mediach, wskazujc Wydzial Dziennikarstwa, Jnformacji i
Bibllologii Uniwersytetu Warszawskiego jako jednostke organizacyjn do
przeprowadzenia tego postçpowania.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytulów zwrócik si do Rady Wydzialu
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego z
informacj, e 14 listopada wszczçla postQpowanie habilitacyjne dra Michala
Glowackiego oraz zalqczyla wniosek Habilitanta wraz z dokumentacffi, z prob
o podjçcie uchwal w sprawie zgody na przeprowadzenie postQpowania
habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech czlonków Komisji
habilitacyjnej.
Rada Wydziau Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego podjçk uchwalç w sprawie wyraenia zgody na
przeprowadzenie postçpowania habilitacyjnego oraz uchwaç w sprawie
wyznaczenia trzech cz{onków Komisji habilitacyjnej w osobach:
• prof. dr hab. Robert CieIak sekretarz
• dr hab. Dariusz Tworzydlo recenzent
dr hab., prof. UW Wieslaw Sonczyk czlonek
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytulów informuje, e w dniu 6 grudnia 2016 r.
powolak Komisje habllitacyjn w skladzie:
•
przewodniczqcy Komisji
prof. dr hab. Stanislaw Michalczyk Uniwersytet 1ski w Katowicach
• sekretarz Komisji
prof. dr hab. Robert CieIak Uniwersytet Warszawski
• recenzenci
prof. dr hab. Beata Ociepka Uniwersytet Wroclawski dr hab.,
prof. KA Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Krakowska Akademia
im. Frycza Modrzewskiego
d r ha b. Dariusz Tworzydlo Pañstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
w Owiçcimiu
cztonkowie Komisji
dr hab. Agnieszka Hess Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
dr hab., prof. UW Wieslaw Sonczyk Uniwersytet Warszawski
Dziekan Wydzialu Dziennikarstwa, lnformacji I Bibliologii UW w porozumieniu
z Przewodniczcym, za porednictwem Sekretarza Komisji, przekaza{
wszystkim Cz{onkom Komisji habilitacyjnej dokumentacjç wniosku, w tym
skierowa] do recenzentów probç o opracowanie recenzji I opinii w sprawie
nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Wplyniçcie ostatniej recenzji do sekretariatu Dziekana WDIiB UW.
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30 stycznia Wysanie kompletu recenzji wszystkim czknkom Komisji habilitacyjnej oraz
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wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzieñ 24.02.2017.
Wpyniçcie ostatniej opinii czlonka Komisji habilitacyjnej.

POSIEDZENIE KomIsji habilitacyjnej.
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