HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
DR. INŻ. PAWŁA ZARZYŃSKIEGO
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Naturalne substancje fenolowe występujące w drewnie oraz perspektywy ich wykorzystania do
ochrony drewna drzew – pomników przyrody przed rozkładem przez grzyby
Lp.
1.

Termin
19 marca 2019

2.

do 25 marca 2019

3.

Etap
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do CK
(wszczęcie postępowania habilitacyjnego), a także wskazanie
IBL w Sękocinie Starym jako jednostki przeprowadzającej
postępowanie habilitacyjne.

Wykonawca
Habilitant

Ocena wniosku i złożonych dokumentów pod względem
formalnym i wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

CK

2 kwietnia 2019

Powiadomienie IBL przez CK o możliwości
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz
przekazanie dokumentów złożonych przez habilitanta.

CK

4.

25 kwietnia 2019

1. Podjęcie przez Radę Naukową Instytutu Badawczego
Leśnictwa (RN IBL) uchwały w sprawie
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż.
Pawła Zarzyńskiego
2. Powołanie przez RN IBL 3 osób do składu komisji
habilitacyjnej: recenzenta, sekretarza i członka.

5.

3 czerwca 2019

Powołanie przez CK komisji habilitacyjnej.

CK

6.

12 czerwca 2019

CK

7.

do 19 czerwca 2019

Powiadomienie RN IBL o składzie powołanej komisji
habilitacyjnej:
 przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 sekretarz: dr hab. Iwona Skrzecz
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
 recenzent – dr hab. Wojciech Pusz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 recenzent – dr hab. Marta Wrzosek
Uniwersytet Warszawski
 recenzent – prof. dr hab. Piotr Łakomy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 członek komisji – prof. dr hab. Stanisław Drozdowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 członek komisji – dr hab. Dorota Hilszczańska
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Zawiadomienie członków komisji habilitacyjnej i przesłanie
dorobku oraz osiągnięcia naukowego do oceny oraz
dokumentów z zakresu spraw formalnych.

8.

do 15 lipca 2019

9.

do 2 sierpnia 2019

RN IBL

IBL

Złożenie recenzji do sekretariatu RN IBL

Recenzenci

Posiedzenie komisji habilitacyjnej (kworum to 6 osób, w tym
przewodniczący i sekretarz), w tym:
 w zależności od potrzeby rozmowa z habilitantem o jego
dorobku naukowym (termin powiadomienia habilitanta o
spotkaniu to co najmniej 7 dni),
 podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitacyjnego.

Komisja
habilitacyjna

10.

do 5 sierpnia 2019

Przekazanie RN IBL wyników uchwały wraz z opinią

11.

do 4 września 2019

1. Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania
stopnia doktora habilitowanego przez RN IBL.
2. Umieszczenie na stronie internetowej IBL następujących
dokumentów:
 wniosku i autoreferatu habilitanta,
 składu komisji habilitacyjnej,
 harmonogramu przebiegu postępowania habilitacyjnego,
 uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

Sporządziła dr hab. Iwona Skrzecz, sekretarz komisji habilitacyjnej

17.06.2019 r.

Komisja
habilitacyjna
RN IBL

