
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  

DR ZUZANNY MAGDZIAK  REALIZOWANEGO NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

16.05.2018 r. Złożenie wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr Zuzanny Magdziak w dziedzinie 

nauk leśnych, w dyscyplinie drzewnictwo.  

18.05.2018r. Decyzja CK w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego  

dr Zuzanny Magdziak  

05.06.2018 r.  

 

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowane do Dziekana Wydziału 

Technologii Drewna, informujące o wskazaniu Rady Wydziału Technologii 

Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do przeprowadzenia 

postępowania wraz z prośbą o wyznaczenie trzech członków komisji (w tym 

recenzenta i sekretarza). 

 

11.06.2018 r. Data wpływu ww.  pisma do kancelarii Uczelni 

29.06.2018 r. 

 

Data podjęcia uchwał przez Radę Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ww. 

postępowania oraz wyznaczenia recenzenta, sekretarza oraz członka komisji 

habilitacyjnej.  

3.07.2018 r. Przekazanie podjętych uchwał Rady Wydziału do Centralnej Komisji.  

 

03.09.2018r.  

 

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowane do Dziekana Wydziału 

Technologii Drewna informujące o powołaniu pełnego składu komisji ds. 

postępowania habilitacyjnego dr Zuzanny Magdziak. 

 

18.09.2018r. Data wpływu pisma do kancelarii Uczelni 

21.09.2018 r. Przesłanie recenzentom dokumentacji w celu przygotowania opinii  

w terminie wykonania do dnia  2 listopada 2018 r. oraz pozostałym członkom 

komisji do zapoznania się. 

 

2.11.2018 r. Data wpływu recenzji  przygotowanych przez recenzentów powołanych  

w postępowaniu habilitacyjnym dr Zuzanny Magdziak  

 

5.11.2018r.  Przekazanie dokumentacji wraz z recenzjami członkom komisji  

 

 

14.11.2018 r. 

 

Posiedzenie komisji habilitacyjnej – podjęcie uchwały zawierającej opinię w 

sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr Zuzannie Magdziak  

 

22.11.2018 r. 

 

Przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem, recenzje i 

protokół posiedzenia komisji oraz wyniki głosowania Dziekanowi Wydziału 

Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

30.11.2018 r.  Podjęcie przez Radę Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo  dr Zuzannie Magdziak  



 


