HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
DR MAŁGORZATY FALENCKIEJ-JABŁOŃSKIEJ
Z INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA
Podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego jest monografia pod tytułem:
„Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni „Kozienice”
– synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych”
Lp.

Termin

Etap

Wykonawca

1

18.07.2016

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (CK), a także wskazanie
Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym jako
jednostki przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne.

Habilitantka

2

19-28.07.2016

Ocena wniosku i złożonych dokumentów pod względem formalnym

CK

3

09.08.2016

Powiadomienie IBL przez CK o możliwości przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego oraz przekazanie drogą elektroniczną
dokumentów złożonych przez habilitantkę.

CK

4

28.09.2016

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

RN IBL

5

17.10.2016

Powołanie przez CK pozostałych 4 osób do składu komisji
habilitacyjnej: przewodniczącego, 2 recenzentów i członka.

CK

6

25.10.2016

Powiadomienie RN IBL o pełnym składzie komisji habilitacyjnej:

CK



przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 sekretarz: dr hab. Iwona Skrzecz
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
 recenzent: prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 recenzent: dr hab. Jakub Borkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 członek: dr hab. Stanisław Drozdowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 członek: dr hab. Dorota Hilszczańska
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

7

30.11.2016

8.

12.12.2016 r.

1. Zawiadomienie członków komisji habilitacyjnej i przesłanie
dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej do oceny.
2. Podpisanie umów o dzieło z członkami komisji.
3. Umieszczenie na stronie internetowej IBL dokumentów:
 wniosek habilitanta
 autoreferat
 skład komisji habilitacyjnej
 harmonogram przebiegu postępowania.
Rezygnacja prof. dr hab. Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak z funkcji
recenzenta

IBL

Recenzentka

9.

6 lutego 2017

Uzupełnienie składu Komisji poprzez powołanie na recenzenta
prof. dr. hab. Jana Holeksy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

10.

do 25.04.2017

Złożenie recenzji do sekretariatu RN IBL

Recenzenci

11.

najdalej do
24.05.2017

Posiedzenie komisji habilitacyjnej (kworum to 6 osób, w tym
przewodniczący i sekretarz), w tym:

Komisja
habilitacyjna





12.

najdalej do
24.06.2017

w zależności od potrzeby rozmowa z habilitantką o jej
dorobku naukowym,
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitacyjnego,
przekazanie RN IBL wyników ww. uchwały wraz z
uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania
habilitacyjnego

CK

Sekretarz
Komisji

1. Odczytanie uzasadnienia i uchwały Komisji na posiedzeniu RN
IBL.

Sekretarz
Komisji

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

RN IBL

Sporządziła dr hab. Iwona Skrzecz, sekretarz komisji habilitacyjnej

