
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Moniki Barbary Podgórskiej 

 

L.p Data Harmonogram 

1. 04.05.2020 r.  Złożenie przez dr Monikę Barbarę Podgórską wniosku do Rady Doskonałości 

Naukowej o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki 

biologiczne. 

2. 21.05.2020 r. Wszczęcie przez RDN postępowania habilitacyjnego dr Moniki Barbary 

Podgórskiej i przekazanie pełnej dokumentacji Radzie Naukowej Instytutu Biologii 

UJK w Kielcach z prośbą o przesłanie uchwały, o której mowa w art. 221 ust. 2 

wskazanej ustawy, w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

przedmiotowego postępowania. 

3. 23.09.2020 r. Objęcie przez Radę Naukową Instytutu Biologii UJK w Kielcach roli jednostki 

prowadzącej postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr 

Monice Barbarze Podgórskiej. 

4. 29.09.2020 r. Wyznaczenie przez RDN części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Barbarze Podgórskiej  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne: 

1.Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Michał Grabowski – Uniwersytet Łódzki, 

2. Recenzent komisji: dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska – Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

3. Recenzent komisji: dr hab. Damian Chmura – Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej. 

4. Recenzent komisji: prof. dr hab. Emilia Alicja Brzosko – Uniwersytet w 

Białymstoku. 

5. 14.10.2020 r. Podjęcie Uchwały nr 37/2020 Rady Naukowej Instytutu Biologii UJK w Kielcach z 

dnia 14 października 2020 r. w sprawie rekomendowania 2 członków komisji 

habilitacyjnej spośród pracowników zatrudnionych na UJK oraz Uchwały nr 

38/2020 RNIB UJK w Kielcach  z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

rekomendowania recenzenta komisji habilitacyjnej niebędącego pracownikiem UJK. 

6. 18.11.2020 r.  Powołanie przez RNIB UJK w Kielcach komisji habilitacyjnej w postępowaniu  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Barbarze Podgórskiej  

w składzie: 

1.Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Michał Grabowski – Uniwersytet Łódzki, 

2. Sekretarz komisji: dr hab. Jolanta Klusek – UJK w Kielcach 

3. Recenzent komisji: dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska – Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

4. Recenzent komisji: dr hab. Damian Chmura – Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej, 

5. Recenzent komisji: prof. dr hab. Emilia Alicja Brzosko – Uniwersytet w 

Białymstoku, 

6. Recenzent komisji: dr hab. Adam Rostański – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

7. Członek komisji: dr hab. Andrzej Kowalski – UJK w Kielcach. 

7. 20.01.2021 r. Termin złożenia u sekretarza komisji habilitacyjnej recenzji wynikający z ustawy. 

Przekazanie wersji elektronicznej recenzji przewodniczącemu i pozostałym 

członkom komisji habilitacyjnej.  

8. 15.02.2021 r. Posiedzenie komisji habilitacyjnej i głosowanie jawne nad wnioskiem dr Moniki 

Barbary Podgórskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przygotowanie 

uchwały odnośnie ww. wniosku. 



9. 30.03.2021 r. Przedstawienie Radzie Naukowej Instytutu Biologii UJK w Kielcach uchwały 

komisji habilitacyjnej zawierającej pozytywną / negatywną opinię w sprawie 

nadania dr Monice Barbarze Podgórskiej stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk ścisłychi przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. 

Głosowanie tajne nad ww. uchwałą. Podjęcie uchwały przez RNIB w sprawie 

wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego.  

 

 


