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HARMONOGRAM POSTIPOWANIA HABJLITACYJNEG
O
dr Mar11 Anny Ryiko-Kurpiewskiej
Data Czynno w postçpowaniu o nadanie stopnia
doktora habilitowanego
dr Mar11 Anny Rylko-Kurpiewskiej
9 wrzenia 2016 Dr Maria Anna Ryflco-Kurpiewska ztoy
1a wniosek do Centralnej Komisji ds.
Stopni I Tytulów o wszczçcie postpowania o nada
nie stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach,
wskazujc Wydzia
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersyt
etu Warszawskiego jako
jednostkç organizacyjn do przeprowadzenia tego postçpow
ania.
15 wrzenia Centralna Komisja ds. Stopni i Tytulów
zwrOcila sic do Rady Wydzialu
2016 Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologii Uniw
ersytetu Warszawskiego z
informacj, e 9 wrzenia wszczçla postçpowanie
habilitacyjne dr Mar11
Anny Rylko-Kurpiewskiej oraz zaIczyIa wniosek Habili
tantki wraz z
dokumentacj, z prob o podjçcie uchwa w
sprawie zgody na
przeprowadzenie postQpowania habilitacyjnego
oraz w sprawie
wyznaczenia trzech czonkOw Komisji habilitacyjnej.
28 wrzenia Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Inforrn
acji I Bibilologli Uniwersytetu
2016 Warszawskiego podjçla uchwalç w spraw
ie wyraenia zgody na
przeprowadzenie postQpowania habilitacyjnego oraz
uchwalç w sprawie
wyznaczenia trzech czlonków Komisji habilitacyjnej
w osobach:
• prof. dr hab. Robert Cie1ak sekretarz
• prof. dr hab. Radosaw Pawelec recenzent
dr hab. Jacek Wasilewski czlonek
Centralna Komisja ds. Stopni I Tytulów powoaa Komis
jç habi1itacyjn w
4 padziernika skadzie:
—

—

—

2016

przewodniczqcy Komisji
prof. dr hab. Tomasz Goban-Kias Wysza Szkoh Inform
atyki
I Zarzqdzania w Rzeszowie
• sekretarz Komisji
prof. dr hab. Robert Cielak Uniwersytet Warszawski
• recenzenci
dr hab., prof. UJ Malgorzata Lisowska-Magdziarz Uniw
ersytet
Jagiellonski w Krakowie
dr hab., prof. SWPS Maciej Mrozowski Uniwersytet
Humanistycznospokczny w Warszawie
prof. dr hab. Radosbw Pawelec Uniwersytet Warszawski
• czlonkowie Komisji
prof. dr flab. Andrzej Pitrus Uniwersytet JagielLoñski w
Krakowie
dr hab. Jacek Wasilewski Uniwersytet Warszawski
Dziekan Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji I
Bibliologii UW w
porozumienlu z Przewodniczcym, za porednictwem
Sekretarza Komisji,
przekaza wszystkim Czlonkom Komisji habilitacyjne
j dokumentacj
wniosku, w tym skierowal do recenzentów
probc o opracowanie recenzji i
opinii w sprawie nadania lub odmowy nada
nia stopnia doktora
habilitowanego.
Wplyniçcie ostatniej recenzji do sekretariatu Dziekana WDIiB
11W.
Przeslanie kompletu recenzji wszystkim czlonkom Komis
ji habllitacyjnej
oraz wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji na dzieñ
21 lutego 2017.
Wplyniçcie ostatniej opinii czlonka Komisji habilitacyjne
j.
•

—

—

—

—

—

—

—

24 padziernika
2016

27 stycznia 2017
29 stycznia 2017
20 lutego 2017

21 lutego 2017

POSIEDZENIE Komisii habilitacyjnej.

