HI.NN,TONOGRAM PRZEBIEGU POST4POWANIA HABILITACYJNEGO

on. rNZ. Ao.q.MA ZYnnoNrl
z UNTWNNSYTETU PNZYNOONICZEGO W POZNANTU
podstawa do ubiegania sig o stopierfl doktora habilitowanego: dwie publikacje oraz monografia
pod wsP6lnYm tYtulem:
dobro"
,,WartoS6 Srodowiska a gotowoS6 spoleczerlstwa do zaplaceniazato

Lp

Termin

1

03.06.2016

Etap
Zlozenie wniosku wtaz zwymaganymi dokumentami do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w (CK), a tak2e
wskazanie Inst5rtutu Badawczego Le6nictwa (IBL) w Sqkocinie
Starym j ako j edno stki przeprowad zajqcej po stgpowanie

Wykonawca

Habilitant

habilitacvine.
2

4-22.06.2016

Ocena wniosku

i

zNohonych dokument6w pod wzglgdem

CK

formalnvm
a

J

23.06.2016

@
po

stgp

rzez cK o mozliwosci przeprowadzenia
ow ania h abil itacyj nego or az pr zekazanie dr o g4

CK

elektroniczn4dokument6wzlohonychprzezhabilitanta'

i.

Podj gcie przez Piadg Naukow4 Instytutu Badawczego

4

30.06.2016

5

s.09.2016

Powolanie przezCKpozostatych 4 os6b do skladu komisji
habilitacyjnej : przewodniczqcego, 2 rccenzent6w i czlonka'

6

1s.09.2016

Po*iudo"ti*ie RN IBL

RN IBL

Lesnictwa (RN IBL) uchwaly w sprawie przeprowadzenia
postgpowania habilitacyjnego dr. inZ. A. Zydronta
2. Powolanie przez RN IBL 3 os6b do skladu komisji
habilitacyj nej : recenzenta, sekretarza i czlonka'

o pelnym skladzie komisji

CK
CK

habilitacyjnej:

-

20.09.2016

przewodniczqcy ptof. dr hab. Jan Pawelek
(Jniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollqtajaw Krakowie
sekretarz: dr hab. Iwona Skrzecz
Instytut B adaw czy Le lnictw a w S gko c inie Stctrym
recenzent: dr hab. Lech Plotkowski
(Jn iw er,syt et tr' 6 dz ki, fi't i a w T o mas z.ow i e Maz ow i e c kim
recenzent: prof. dr hab. TomaszZylicz
[Jniw er sYt et War s z aw ski
recenzent: prof. dr hab. Stanislaw Zfi4c
Instytut Badawczy Leinictwa w Sgkocinie Starym
czlonek: dr hab. Pawel Chmielarz
Instytut Dendrologii PANw Khrniku
czlonek: dr hab. Janusz Kocel
Instvtut Badawczy LeSniclwa w Sgkocinie Storym

zawiadomienie czlonkow komrslr habllltacyJneJ 1 przes{anro
dorobku orazrozprary habilitacyjnej do oceny'
2 Podpisanie um6w o dzielo z czlonkami komisji'
a
J Umieszczenie na stronie internetowej IBL dokument6w:
wniosek habilitanta
autoreferat
sklad komisj i habilitacYj nej
harmonogram przebiegu postgpowania'

IBL

Zlohenie recenzji do sekretariatu RN

IBL

8

Do 4listopada

9

Najdalej do

Posiedzenie komisji habilitacyjnej (a,vorum to 6 os6b, w tym

30.11.2016

przewodniczqcy i selcretarz), w tym:

w

Recenzenci

Komisja
habilitacyjna

zaleimoSci od potrzeby roztnowa z habilitantem o jego

dorobku naukowym (termin powiadomieniq habilitanta
o spotkaniu to co najmniej 14 dni),
podjgcie uchwaly o nadaniu lub odmowie nadania
stopnia doktora habilitacyjnego,
przekazanie RN IBL wynik6w ww. uchwaly wrazz
uzasadnieniem i pehr4 dokumentacj 4 postgpowania

Sekretarz

Komisji

habilitacyjnego
10

Najdalej do
30.12.2016

1. Podjgcie uchwaly o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitowane go przez RN IBL.
2. Umieszczenie na stronie internetowej IBL nastgpuj4cych
dokument6w:
wniosku i autoreferatu habilitanta,
skladu komisj i habilitacyj nej,
harmonogramu przebiegu postgpowania habilitacyjnego,
uchwaly o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

Sporzqdzila dr hab. Iwona Slffzecz, qelcretarz komisii habilitacyjnej

'z^Racjy Naukowel
:,Sqwczegc Le iil icl.'rJa

RN IBL

