Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego
dr. Krzysztofa Kazimierczuka

18 maja 2016 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk chemicznych,
dyscyplina chemia.

15 czerwca 2016 r. - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Chemii UW o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji:
prof. dr hab. Jolanta Borucka-Bukowska - recenzent
prof. dr hab. Robert Moszyński– sekretarz komisji
prof. dr hab. Karol Grela - członek komisji

8 września 2016 r. – Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej
w składzie:
Prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński – przewodniczący komisji
Prof. dr hab. Robert Moszyński – sekretarz komisji
Prof. dr hab. Zofia Gdaniec – recenzent
Prof. dr hab. Marek Potrzebowski – recenzent
Prof. dr hab. Jolanta Borucka-Bukowska – recenzent
Dr hab. Beata Krawczyk – członek komisji
Prof. dr hab. Karol Grela – członek komisji

22 września 2016 r. – wysłanie powiadomień o powołaniu wraz z dokumentacją dotyczącą
postępowania habilitacyjnego do osób wchodzących w skład Komisji Habilitacyjnej.

4 października 2016 r. – powiadomienie Dziekana Wydziału Chemii UW, dr hab. Andrzeja
Kudelskiego, prof. UW przez członka Komisji, dr hab. Beatę Krawczyk o braku możliwości napisania
opinii w postępowaniu z uwagi na inną dyscyplinę pracy w odniesieniu do dyscypliny naukowej
habilitanta.
4 października 2016 r. – wysłanie pisma do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z prośbą
o wyznaczenie nowego członka Komisji Habilitacyjnej w miejsce dr hab. Beaty Krawczyk.

3 listopada 2016 r. – powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów nowego członka
Komisji Habilitacyjnej, dr. hab. Piotra Młynarza, prof. PWr.

21 listopada 2016 r. - wysłanie powiadomienia o powołaniu wraz z dokumentacją dotyczącą
postępowania habilitacyjnego do dr. hab. Piotra Młynarza, prof. PWr.
2 stycznia 2017 r. – zakończenie pracy recenzentów.

7 lutego 2017 r. - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały rekomendującej Radzie
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr. Krzysztofowi Kazimierczukowi.

8 lutego 2017 r. – posiedzenie Rady Wydziału Chemii UW w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii doktorowi Krzysztofowi Kazimierczukowi.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
tel. 22 55 26 212, fax: 22 55 26 434, e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl
Bank Millennium S.A. 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173
NIP: 525-001-12-66

