
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Dzitko  

 

L.p. Data Etap postępowania 

1. 01.04.2015 r. Złożenie przez dr Katarzynę Dzitko wniosku do Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów (CK) o przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego. 

2. 07.04.2015 r. Wszczęcie przez CK postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Dzitko. 
Poinformowanie przez CK Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego (BiOŚ UŁ) o propozycji przeprowadzenia ww. 
postępowania habilitacyjnego. 

3. 28.04.2015 r. Objęcie przez Wydział BiOŚ UŁ roli jednostki prowadzącej postępowanie 
habilitacyjne dr Katarzyny Dzitko. 

Wyznaczenie przez Radę Wydziału trzech członków komisji habilitacyjnej: 

- prof. dr hab. Antoni Różalski – recenzent 

- dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ – członek komisji 

- dr hab. Marek Fol – sekretarz komisji 

4. 04.05.2015 r. Wyznaczenie przez CK pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

1) przewodniczący komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej) 

2) sekretarz komisji – dr hab. Marek Fol (Uniwersytet Łódzki) 

3) recenzent – prof. dr hab. Anna C. Majewska (Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu) 

4) recenzent – prof. dr hab. Maria Doligalska (Uniwersytet Warszawski) 

5) recenzent – prof. dr hab. Antoni Różalski (Uniwersytet Łódzki) 

6) członek komisji – prof. dr hab. Anna Okulewicz (Uniwersytet 
Wrocławski) 

7) członek komisji – dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. (Uniwersytet 
Łódzki) 

5. 15.06. 2015 r. Termin złożenia u przewodniczącego komisji i sekretarza recenzji, 
wynikający z ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (6 tygodni 
od dnia powołania komisji, tu: od 04.05.2015 r.) 

6. 24.06.2015 r. Posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie nad wnioskiem                  
dr Katarzyny Dzitko o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia. 

Przygotowanie uchwały popierającej w/w wniosek. 

7. 07.07.2015 r. Przedstawienie Radzie Wydziału BiOŚ UŁ uchwały  komisji habilitacyjnej 
(wraz z załącznikiem) w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w 
postępowaniu habilitacyjnym dr K. Dzitko z Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 

Głosowanie tajne nad w/w uchwałą. 

 


