Harmono gram przebiegu postgpowania habilitacyj nrego

Dr Joanny Ewy Prystrom
Prowadzonego na Wydziarle Ekonomii iZarzqdzania Uniwersytetu w Biatymstoku

Termin
24 listopada 2018 r.

Wydarzenie
Data rrniosku dr Joanny Ewy Prystrom skierowanego do Centralnej
Kom,ir;ji ds. Stopni i Tytul6w, o wszcztTcie postgpowania
hatrilit.acyjnego.

26 listopada20lS r.

29 listopada20lS r.

Dula',tnzczgcia postepowania habilitacyj nego.
Dala pisma Centralnej Komisji ds. t itopni i Tytul6w skierowanego
do Dtziekana Wydzialu Ekonomi
Zarzqdzania
sprawie
przeprowadzenra postgpowania habil itacyjnego.

ii

Uchwala Rady Wydzialu
74 stycznia2019 r.

w

w

sprawie wyrailenia zgody

na
przeprowadzenie postgpowania oraz vqiznaczeuie trzech czlonk6w

Komisji.
Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w skierowanego
do Dziekana Wydzialu Ekonomii i Zarzydzania informuj4cego
12 lutego 2019 r.

6 nrarca 2019 r.

l8 marca 2019 r.
19 marca 2019 r.

20 marca2019 r.
9 kwietnia 2019 r.
14

maja20l9 r.

11 sierpnia 2019 r.
12 sierpnia 2019 r.

o

powolaniu pelnego skladu Komisji ds. postgpowania
habilitacyjnego dr Joanny Ewy Prystrom (pismo wplynglo do
Kancelarii Wydzialu w dniu 04.03.2019 r.).
Przeslanie dokumentacji do Recenzent6w

w celu sporzqdzenia

recer:.zji.

Otrzymanie pisma od recenzenta Pani prof. dr hab. Anny Wzi4tekKubiak
sprawie braku mo2liwoSci dotrzymania terminu
ustawowego
Otrz'yrnanie pisma od recenzenta Pani prof. dr hab. Joanny KotowiczJavyor w sprawie odmowy wykonania recenzii
W),slarnie pisma do Centralnej Komisji do Sprarv Stopni i Tytul6w,
z rvnioskiem o dokonanie zmiany skladu komisii habilitacyinei
De'cTrzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tyul6w w sprawie
zrnra.ny recenzent6w (wplynglanaWEiZ UwB 10 maja 2019 r.)
Przeslanie dokumentacji do Recenzent6w w celu sporz4dzenia
recenzji.
ZlctLeme ostatniej z trzech recenzj i.
Przeslanie recenzji przez sekretarza do Przewodnicz4cego Komisji z
proSb4 o Wzruaczenie terminu miejsca posiedzenia Komisji
Habilitacyjnej.

w

i

i czlonkom Komisj i Habilitacyj nej dotycz4cych
plano'wanego terminu i miejsca posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
wrilrz.',2 dokumentacje (3 recenzje osi4gnig6 nau.kowych habilitanta,
Prz:erslanie informacj

16 sierpnia 2019 r.

harrnono gram przebiegu postEporvania habilitacyj nego).

Termin

Wydarzenie

12 wrze6nia 2019 r.

Posie<lzenie Komisj i Habilitacyj nej ; podj gcie uchwaly zawieraj
4cej
opiniE, w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego
dolrtora habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

09 grudnia 2019 r.

Uch,rala Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersl.tetu
w Bialymstoku o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk
spoleoznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Przewodniczqca
Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
Uni

Prof,

Poniatowicz

