HARMONOGRAM
przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Wiesławy Misiuk
prowadzonego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

22.07. 2015

29.07.2015 r.

07.08.2015 r.

17.09.2015 r.

18.09.2015 r.

19.10.2015 r.

Wniosek dr Wiesławy Misiuk do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk
chemicznych, w dyscyplinie chemia
Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania
habilitacyjnego dr Wiesławy Misiuk w dziedzinie nauk chemicznych, w
dyscyplinie chemia.
Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma (pismo nr BCK-V-L-8269/15 z dnia
03.08.2015 r.) wystosowanego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i
Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego postępowania habilitacyjnego dr Wiesławy Misiuk i
wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii UO uchwały (uchwała nr 299/2012-2016
z dnia 17.09.2015 r.) o wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania
habilitacyjnego dr Wiesławy Misiuk oraz wyznaczeniu trzech członków komisji
habilitacyjnej:
- prof. Grzegorz Schroeder – recenzent (uchwała nr 300/2012-2016)
- dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO - członek komisji habilitacyjnej
(uchwała nr 301/2012-2016),
- dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO - sekretarz komisji habilitacyjnej
(uchwała nr 302/2012-2016).
Poinformowanie przez Dziekana Wydziału Chemii UO (pismo nr WCh231/2015 z dnia 18.09.2015 r.) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o
podjęciu uchwały i powołaniu członków komisji habilitacyjnej.
Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów (pismo nr BCK-V-L-8269/15 z dnia 8 października 2015 r.)
informującego o powołaniu w dniu 8 października 2015 roku komisji
habilitacyjnej, w składzie:
1. przewodniczący komisji – prof. Cyryl Latos-Grażyński - Uniwersytet
Wrocławski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Broda - Uniwersytet Opolski,
3. recenzent – dr hab. Łukasz Berlicki – Politechnika Wrocławska,
4. recenzent – prof. Grzegorz Grynkiewicz – Instytut Farmaceutyczny w
Warszawie,
5. recenzent – prof. Grzegorz Schroeder - Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
6. członek komisji – prof. Jadwiga Mielcarek – Uniwersytet Medyczny im
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
7. członek komisji – dr hab. Hubert Wojtasek - Uniwersytet Opolski,

19.10.2015 r.

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pani dr Wiesławy
Misiuk.
Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Chemii UO członków komisji
habilitacyjnej o ich powołaniu w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie

20.10.2015 r.
12.11.2015 r.
12.11.2015 r.
12.11.2015 r.
20.11.2015 r.
26.11.2015 r.
30.11.2015 r.
30.11.2015 r.
10.12.2015 r.

14.12.2015 r.
17.12.2015 r.

dokumentacji Kandydata w formie elektronicznej (płyta CD).
Przekazanie członkom komisji habilitacyjnej dokumentacji Kandydata w
formie papierowej.
Sporządzenie recenzji przez prof. Grzegorza Schroedera.
Sporządzenie recenzji przez dr hab. Łukasza Berlickiego.
Napisanie opinii przez dr hab. Huberta Wojtaska
Napisanie opinii przez prof. Jadwigę Mielcarek
Zaproszenie dr Wiesławy Misiuk na posiedzenie komisji habilitacyjnej
Sporządzenie recenzji przez prof. Grzegorz Grynkiewicza.
Przekazanie nadesłanych recenzji członkom komisji habilitacyjnej.
Posiedzenie komisji habilitacyjnej na Wydziale Chemii UO w Opolu,
zakończone podjęciem uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr
Wiesławie Misiuk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
chemicznych, w dyscyplinie chemia.
Przekazanie Dziekanowi Wydziału Chemii UO dokumentacji postępowania
habilitacyjnego.
Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii UO uchwały o nie nadawaniu dr
Wiesławie Misiuk stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych, w
dyscyplinie chemia.

