
         Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Jacka Kuchinki 

 

L.p. Data Harmonogram 

1. 30.03.2018 Złożenie przez dr Jacka Kuchinkę wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

2. 11.04.2018 Wszczęcie przez CK postępowania habilitacyjnego dr Jacka Kuchinki w dziedzinie 

nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. Poinformowanie przez CK Rady 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach o wszczęciu procedury powołania komisji habilitacyjnej i wniesienie  

o wyznaczenie przez Radę trzech członków komisji. 

3. 24.05.2018 Objęcie przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach roli jednostki 

prowadzącej postępowanie habilitacyjne dr Jacka Kuchinkę. 

Wyznaczenie przez Radę Wydziału trzech członków komisji habilitacyjnej: 

- prof. dr hab. Mirosław Topol (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – recenzent, 

- dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz (UJK w Kielcach) – członek komisji, 

- dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska (UJK w Kielcach) – sekretarz. 

4. 03.09.2018 Powołanie przez CK komisji habilitacyjnej w składzie: 

- prof. dr hab. Paweł Koteja (UJ w Krakowie) – przewodniczący komisji, 

- dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska (UJK w Kielcach) – sekretarz komisji, 

- prof. dr hab. Krzysztof Turlejski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego  

  PAN w Warszawie) – recenzent komisji, 

- dr hab. Hieronim Frąckowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – recenzent 

  komisji, 

- prof. dr hab. Mirosław Topol (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – recenzent komisji, 

- dr hab. Przemysław Kowiański (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku) – członek   

  komisji 

- dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz (UJK w Kielcach) – członek komisji. 

5. 15.10.2018 Termin złożenia u sekretarza komisji habilitacyjnej recenzji wynikający z ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym. Przekazanie wersji elektronicznej recenzji 

przewodniczącemu i pozostałym członkom komisji habilitacyjnej.  

6. 22.11.2018 Posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr Jacka 

Kuchinki o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie uchwały odnośnie 

ww. wniosku. 

7. 13.12.2018 Przedstawienie Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach 

uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w postępowaniu habilitacyjnym dr Jacka Kuchinki. Głosowanie tajne 

nad ww. uchwałą. 

 

 


