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Data wniosku dr Anny Grześskierowanego do Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów, o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
Data wszczęcia postepowania habil itacyjnego.
Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni iTytułów skierowanego do
Dziekana wydziału Ekonomii izarządzania w sprawie przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego.
uchwała Rady wydziału w sprawie wyrazenia zgody na przeprowadzenie
postępowania oraz wyznaczenie trzech członków Komisji.
Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do
Dziekana wydziału Ekonomii izarządzania informujące8o o powołaniu
pełnego składu komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Anny Grześ
(pismo wpłynęłodo Kąncelarii Wydziału w dniu ż8.72,2017r.)
przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji
otrzymanie wiadomości e-mail od pani prof. dr hab. Elżbiety kryńskiej w
sprawie odmowy wykonania recenzji
Wysłanie pisma do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, z
wnioskiem o dokonanie zmiany składu komisji habilitacyjnej
Decyzja Centralnej Komisji w sprawie zmiany recenzenta
(wpłynęło 26lutego 201,8 r.)
przesłanie dokumentacji do recenzenta w celu sporządzenia recenzji.
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Z|ożenie ostatniej z trzech recenzji
przesłanie recenzji przez sekretarza do przewodniczącego komisji z
prośbąo wyznaczenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji
Habilitacyjnej

19 kwietnia 2018

Przesłan ie i nformacj i człon kom Kom isj i Ha bi l itacyj n ej dotyczących
planowanego terminu i miejsca posiedzenia komisji Habilitacyjn ej wraz z
dokumentacją (3 recenzje osiągnięć naukowych habilitanta,
harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego)
Posiedzen ie Komisji Ha bil itacyj nej 18.05.20 18 Szkoła Główn a Ha nd lowa
w warszawie); podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania
lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wraz z
uzasadnieniem

maja 2018
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w warszawie
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Uchwała Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w
Białymstoku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

