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Załącznik 1 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

 

L.p. Data Czynność 

1. 
21.11.2017 Złożenie wniosku przez dr. Marcina Brola do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 

2. 

27.11.2017 

(wpłynęło 

30.11.2017) 

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowane do Dziekana 

Wydziału o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania oraz 

wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej. 

3. 
3/2018 

26.01.2018 
Uchwała Rady Wydziału o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr. Marcina Brola. 

4. 

4/2018 

26.01.2018 
Uchwała Rady Wydziału o wyznaczeniu członków Komisji habilitacyjnej w 

składzie: 

1.sekretarz - dr hab. Andrzej Dudek, 

2.członek komisji - prof. dr hab. Stanisław Czaja, 

3. recenzent – prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki). 

5. 

30.01.2018 Dziekan zawiadamia Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów o przyjęciu 

Uchwał Rady Wydziału o: wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr. Marcina Brola oraz wyznaczeniu członków Komisji 

habilitacyjnej. 

6. 

13.02.2018 Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów 

w składzie: 

1. przewodniczący komisji (wskazany przez CK) –prof. dr hab. Marek 

Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), 

2. sekretarz (wskazany przez Wydział) - dr hab. Andrzej Dudek (Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu), 

3. członek komisji (wskazany przez Wydział) – prof. dr hab. Stanisław Czaja 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), 

4. członek komisji (wskazany przez CK) – prof. dr hab. ks. Andrzej Szostek 

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 

5. recenzent (wskazany przez Wydział) – prof. dr hab. Eugeniusz 

Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki), 

6. recenzent (wskazany przez CK) – prof. dr hab. Ryszard Rapacki (Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie), 

7. recenzent (wskazany przez CK) – prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch 

(Politechnika Śląska). 

7. 
27.02.2018 Dziekan przesyła pisma przewodnie do członków Komisji habilitacyjnej wraz z 

dokumentacją przygotowaną  przez Habilitanta. 

8. 
17.04.2018 

(wpłynęło 

23.04.2018) 

Recenzja dorobku naukowego wnioskodawcy sporządzona przez recenzenta 

prof. dr hab. Agatę Stachowicz-Stanusch. 

9. 
25.05.2018 Dziekan zwraca się do recenzentów prof. dr. hab. Ryszarda Rapackiego i prof. 

dr. hab. Eugeniusza Wojciechowskiego z prośbą o przesłanie recenzji. 

10. 
05.06.2018 

(wpłynęło 

12.06.2018) 

Recenzja dorobku naukowego wnioskodawcy sporządzona przez recenzenta 

prof. dr. hab. Ryszarda Rapackiego. 

11. 
15.06.2018 

(wpłynęło 

25.06.2018) 

Recenzja dorobku naukowego wnioskodawcy sporządzona przez recenzenta 

prof. dr. hab. Eugeniusza Wojciechowskiego. 
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12. 
 Sekretarz Komisji przesyła recenzje członkom Komisji habilitacyjnej drogą 

elektroniczną. 

13. 
 Sekretarz Komisji powiadamia wszystkich członków Komisji o uzgodnionym i 

wyznaczonym terminie oraz miejscu posiedzenia Komisji. 

14. 

23.10.2018 Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały wraz z uzasadnieniem w 

sprawie opinii dotyczącej nadania  dr. Marcinowi Brolowi stopnia doktora 

habilitowanego. 

15. 

26.11.2018 Sekretarz Komisji habilitacyjnej przekazuje Dziekanowi Wydziału protokół, 

uchwałę, harmonogram oraz pełną dokumentację postępowania habilitacyjnego 

dr. Marcina Brola. 

16. 

30.11.2018 Dziekan Wydziału zaprasza na posiedzenie Rady Wydziału podczas którego 

podjęta zostanie uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego. 

17. 

11.12.2018 Dziekan Wydziału zaprasza na posiedzenie Rady Wydziału podczas którego 

podjęta zostanie uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego. 

18. 

3/2019 

11.01.2019 
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania dr. Marcinowi Brolowi stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia, wraz z zaświadczeniem Dziekan Wydziału. 

19. 

14.01.2019 Dziekan powiadamia dr. Marcina Brola oraz Centralną Komisję ds. Stopni i 

Tytułów o odmowie nadania dr. Marcinowi Brolowi stopnia doktora 

habilitowanego. 

20. - Dokumenty księgowe. 
 

 


