
Harmonogram przebiegu post ępowania habilitacyjnego  
 

Dr Ewy Gli ńskiej 
 

prowadzonego przez Wydział Zarz ądzania UW 
 

Data Opis  
5.05.2017 Data wniosku dr  Ewy Glińskiej skierowanego do Centralnej Komisji  do Spraw  

Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

8.05.2017 Data pisma Centralnej Komisji d.s. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana 
Wydziału Zarządzania UW informującego o wskazaniu Rady Wydziału 
Zarządzania UW do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewy 
Glińskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu 

24.05.2017 Zgoda Rady Wydziału Zarządzania UW na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr Ewy Glińskiej oraz wyznaczenie trzech członków Komisji: 
 
Sekretarz – dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW 
Recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 
Członek komisji – prof. dr hab. Beata Glinka 

13.06.2017 Data pisma Centralnej Komisji d.s. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana 
Wydziału Zarządzania UW informującego o powołaniu pełnego składu Komisji ds. 
postępowania habilitacyjnego dr Ewy Glińskiej: 
 
Przewodniczący -  prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, 
Sekretarz – dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW 
Recenzent - prof. dr hab. Tomasz Domański, 
Recenzent – dr hab. Magdalena Florek 
Recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 
Członek komisji - prof. dr hab. Andrzej Rapacz 
Członek komisji - prof. dr hab. Beata Glinka 

3.07.2017 Wysłanie pisma do Centralnej Komisji d.s. Stopni i Tytułów w sprawie wskazania 
nowego recenzenta. 

5.07.2017 Przesłanie dokumentacji złożonej przez dr Ewę Glińską do komisji habilitacyjnej w 
tym recenzentów w celu sporządzenia recenzji. 

12.09.2017 Wskazanie nowego recenzenta przez Centralną Komisję d.s. Stopni i Tytułów. 
24.10.2017 Termin przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych w postępowaniu 

habilitacyjnym dr Ewy Glińskiej. 
13.11.2017 Otrzymanie wszystkich recenzji od recenzentów powołanych w postępowaniu 

habilitacyjnym dr Ewy Glińskiej 
11.12.2017 Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały Komisji habilitacyjnej. 
12.12.2017 Termin przedstawienia Radzie Wydziału Zarządzania UW przez Komisję 

Habilitacyjną uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym 
recenzjami osiągnięć naukowych. 

20.12.2017 Termin podjęcia przez Radę Wydziału Zarządzania UW uchwały o nadaniu  
lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 


