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Harmonogram przebiegu postępowania habiIitacyjnego
Dr. Mateusza Machaja

Prowadzone8o na Wydziale Ekonomii iZarządzania Uniwersytetu
w Blałymstoku

15 października 2017

77 października 201"7
23 października 2017

13 listopad a żOI7
1,ż grudnia 2017

5 stycznia 2018
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wniosku dr. Mateusza Machaja

,k.

uata wszczęcla postępowania habilitacyjnego.
Data pisma centralnej komisji ds. stopni i rytułow słi"ro*anego
do
Dziekana wydziału Ekonomii izarządzania w sprawie przeprowadzenia
postępowan ia habi litacyjnego.
Uchwała n.av
postępowania oraz wyznaczeni" trr".h .rłonkó* Korirji.
Data pisma c.n@i
iTytułów skierowanego do
Dziekana wydziału Ekonomii izarządzania informującego o powołaniu
pełnego składu komisji ds. postępowania habilitacyjnego
dr. Mateusza
Machaja (pismo wpłynęłodo Kancelarii Wydziału w dniu 28.12 ,żO!7r,|
Przesłanie 6o1

24 stycznia 2018
24 stycznia 2018
13 lutego 2018

28 lutego 2018
12 marca 20].8
]-3 marca 20]-8

17 kwietnia 2018

8 maja 2018
].4 czerwca 20].8
].4 czerwca 20].8

recenzji.
Wysłanie pirrr,,
wnioskiem o dokonanie zmiany składu komisji habilitacyjnej.
utrzymanle plsma z centralnej komisji w sprawie wyznaczenia nowego
recenzenta w skład komisji habilitacyjnej dr. Mateusza Machaja
lłynęło26
2018r.).

recenzenta
Otrzymanie pisma od Recenzent
recenzji.
wysłanie pisma do centralnej komisji ao spńw stopni , rytuło*,
.

otrzymanie pisma z centralnej komisji w sprawie *yrna..enia nowego
recenzenta w skład komisji habilitacyjnej dr. Mateusza Machaja

(wpłynęło 8 maja 2018 r.).
Wysłanie aol
Złożeni" ortatni"j , trrech rec"nrj
Przesłanie recenzji przez sekretarra
prośbąo wyznaczenie terminu i miejsca posiedzenia
komisii'

Habilitacyjnej.

'

].8

czerwca 20].8

przesłanie i nformacji człon kom
komisji Hauilitacy;ne; ootyczących
planowanego terminu i miejsca posiedzenia komisji habilitacljnej
wraz
dokumentacją (3 recenzje osiągnięć naukowych habilitanta,
harmonogram przebie8u postępowani._E!!!99yjnego)
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10 lipca 2018

10 września2018

Posiedzenie Komisji Habilitacyjn.l t
uniwersytetu w Biatynrstoku); podjęcie uchwały zawierającej opinię
w sprawie nadania lub odmowy naclania stopnia naukowego doktora
habilitowanego wraz z uzasadnieniem.
u chwała Ra dy wyd ziału E kono m ii i larządzan ia u n iwe rsytetu
w Białymstoku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

