
HARMONOGRAM  

przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Kowalczuk 

prowadzonego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego 

 

29.07. 2014 r. Skierowanie wniosku przez dr inż. Agnieszkę Kowalczuk do Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.  

4. 08.2014 r. Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania 
habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Kowalczuk w dziedzinie nauk chemicznych, w 
dyscyplinie chemia. 

11.08.2014 r. Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma (pismo nr BCK-V-L-6969/14 z dnia 
6 sierpnia 2014 r.) wystosowanego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i 
Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Kowalczuk i 
wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej. 

18.09.2014 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii UO uchwały (uchwała nr 180/2012-2016 
z dnia 18.09.2014 r.) o wyrażeniu zgody na  prowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Kowalczuk oraz wyznaczenie trzech członków 
komisji habilitacyjnej:  

- prof. dr hab. inż. Krystyny Czai (recenzent, uchwała nr 181/2012-
2016), 

- dr hab. Krzysztofa Szczegota, prof. UO (członek komisji habilitacyjnej, 
uchwała nr 183/2012-2016),  

- dr hab. Marzeny Białek, prof. UO (sekretarz komisji habilitacyjnej, 
uchwała nr 182/2012-2016).  

22.09.2014 r.  Poinformowanie przez Dziekana Wydziału Chemii UO (pismo nr WCh-241/2014 
z dnia 22.09.2014 r.) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o podjęciu 
uchwały i powołaniu członków komisji habilitacyjnej.  

21.10. 2014 r. Data wpływu do Wydziału Chemii OU pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów (pismo nr BCK-V-L-6969/14 z dnia 9 października 2014 r.) 
informującego  o powołaniu w dniu 9 października 2014 roku komisji 
habilitacyjnej, w składzie:  

1).przewodniczący komisji – prof. Eugeniusz Milchert 
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), 

 2).sekretarz komisji – dr hab. Marzena Białek (Uniwersytet Opolski), 
3).recenzent – prof. Stanisław Słomkowski (Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w 
Łodzi), 

 4).recenzent – prof. Andrzej Trochimczuk  (Politechnika Wrocławska), 
 5).recenzent – prof. Krystyna Czaja (Uniwersytet Opolski), 

  6).członek komisji – dr hab. Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie), 

 7).członek komisji – dr hab. Krzysztof Szczegot (Uniwersytet Opolski), 
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pani dr inż. Agnieszki 
Kowalczuk.  

27.10.2014 r. Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Chemii UO członków komisji 
habilitacyjnej o ich powołaniu w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie  
dokumentacji Kandydatki w formie elektronicznej. 



28.10.2014 r. Przekazanie członkom komisji habilitacyjnej dokumentacji Kandydatki w formie 
papierowej. 

19.11.2014 r.  Data sporządzenia recenzji przez prof. dr hab. inż. Krystynę Czaję. 

22.11.2014 r.  Data sporządzenia recenzji przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Trochimczuka. 

26.11.2014 r. Data sporządzenia recenzji przez prof. dr hab. Stanisława Słomkowskiego. 

28.11.2014 r. Przesłanie członkom komisji habilitacyjnej nadesłanych recenzji.  

10.12.2014 r.  Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie 
nadania dr inż. Agnieszce Kowalczuk stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia. 

10.12.2014 r. Przekazanie Dziekanowi Wydziału Chemii UO dokumentacji przebiegu 
postępowania habilitacyjnego: recenzji, uchwały komisji habilitacyjnej wraz z 
uzasadnieniem, protokołu z posiedzenia komisji habilitacyjnej i harmonogramu 
postępowania habilitacyjnego. 

11.12.2014 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii uchwały o nadaniu dr inż. Agnieszce 
Kowalczuk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, w 
dyscyplinie chemia. 

 

 

 


