
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA o NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 

dr inż. MAŁGORZACIE DĘBOWSKIEJ 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  
  

29.04.2019 Dr inż. Małgorzata Dębowska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i 
Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 
dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna ze wskazaniem Rady Naukowej 
IBIB PAN   jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

31.05.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Naukowej IBIB PAN 
załączając wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w 
sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie 
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

11.06.2019 
 

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej IBIB PAN przedstawiła protokół, w którym 
zarekomendowała Radzie Naukowej IBIB PAN podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Małgorzaty Dębowskiej oraz 
uchwały, zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach: 
1.   Kandydatów na recenzenta: 

I. Prof. Marek Kurzyński (Pol. Wrocławska) 
II. prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko (AGH) 

2.  Sekretarza w osobie dr hab. Anny  Korzyńskiej 
3.  Członka Komisji w osobie prof. dr hab. inż. Andrzeja Chwojnowskiego  

 
11.06.2019 

Rada Naukowa IBIB PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia 
trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 
1. Prof. Marek Kurzyński (Pol. Wrocławska) 
2. Dr hab. Anny  Korzyńskiej 
3. Prof. dr hab. inż. Andrzeja Chwojnowskiego 

 
8.11.2019 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 30.04.20189 r. wszczęła 
postępowanie habilitacyjne   i w dniu 8.11.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną  

 
29.11.2019 

Kierownik jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z przewodniczącym, za 
pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazał wszystkim Członkom Komisji 
Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym także do recenzentów, z prośbą o 
opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego.  

17.01.2020 Wpłynięcie ostatniej recenzji do Sekretarza Komisji Habilitacyjnej. 

28.01.2020 Wysłanie wszystkich recenzji wszystkim członkom Komisji Habilitacyjnej 

28.01.2020 Wysłanie do Habilitantki prośby zaproszenia na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w 
celu udzielenia informacji odnośnie osiągnięć naukowych i planów naukowych 

 
11.02.2020 

POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 
w sprawie nadania dr. inż. Małgorzacie Dębowskiej stopnia doktora habilitowanego. 

 


