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1. 10.06.2015 Złożenie przez dr K. Bącelę-Spychalską wniosku do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

2. 16.06.2015 Wszczęcie przez CK postępowania habilitacyjnego dr K. Bąceli-Spychalskiej 
w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia. Poinformowanie 
przez CK Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Łódzkiego o wszczęciu procedury powołania komisji habilitacyjnej i wniesienie 
o wyznaczenie przez Radę trzech członków komisji.  

3. 7.07.2015 Objęcie przez Wydział BiOŚ UŁ roli jednostki prowadzącej postępowanie 
habilitacyjne dr K. Bąceli-Spychalskiej . 
Wyznaczenie przez Radę Wydziału trzech członków komisji habilitacyjnej: 
- prof. dr hab. JAN WĘSŁAWSKI (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie) – 
recenzent, 
- prof. dr hab. JERZY BAŃBURA (Uniwersytet Łódzki) - członek komisji, 
- dr hab. ANNA DROZD (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz. 

4. 7.09.2015 Powołanie przez CK komisji habilitacyjnej w składzie: 

 prof. dr hab. JANKUN-WOŹNICKA MAŁGORZATA (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – przewodniczący, 

 dr hab. ANNA DROZD (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz, 

 prof. dr hab. MAŁGORZATA STRZELEC (Uniwersytet Śląski) – 
recenzent, 

 dr hab. JAROSŁAW KOBAK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) – recenzent, 

 prof. dr hab. JAN WĘSŁAWSKI (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie) – 
recenzent, 

 dr hab. MAŁGORZATA PILECKA-RAPACZ (Uniwersytet Szczeciński) - 
członek komisji, 

 prof. dr hab. JERZY BAŃBURA (Uniwersytet Łódzki) - członek komisji.
  

5. 5.10.2015 Zmiana postanowienia CK z dn. 7 września 2015 r. w sprawie powołanie 
komisji habilitacyjnej  w postępowaniu habilitacyjnym dr Karoliny Bąceli-
Spychalskiej: 
powołanie na recenzenta dr hab. LESZKA ROLBIECKIEGO (Uniwersytet 
Gdański) zamiast dr hab. Jarosława Kobaka.  

6. 17.11.2015 Termin złożenia u sekretarza komisji recenzji wynikający z ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym (6 tygodni od dnia powołania komisji, to jest 
od 5.10.2015). Przekazanie wersji elektronicznej recenzji przewodniczącemu 
i pozostałym członkom komisji habilitacyjnej. 

7. Do ustalenia 
(w ciągu 21 dni 
od momentu 

wpłynięcia 
recenzji) 

Posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem 
dr K. Bąceli-Spychalskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
Przygotowanie uchwały odnośnie ww. wniosku. 

8. Pierwsza rada 
Wydziału 

po posiedzeniu 
komisji 

habilitacyjnej 

Przedstawienie Radzie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uchwały 
komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego w postępowaniu habilitacyjnym dr K. Bąceli-Spychalskiej. 
Głosowanie tajne nad ww. uchwałą. 

 


