
HARMONOGRAM  

przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Bukowskiej 

prowadzonego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego 

 

02.09. 2016 Wniosek dr inż. Agnieszki Bukowskiej do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 
Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
chemicznych, w dyscyplinie chemia. 

02.09.2016 r. Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania 
habilitacyjnego dr inż.  Agnieszki Bukowskiej w dziedzinie nauk chemicznych, 
w dyscyplinie chemia. 

26.09.2016 r. Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma (pismo nr BCK-V-L-7800/16 z dnia 
21.09.2016 r.) wystosowanego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i 
Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Opolskiego postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki 
Bukowskiej i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej. 

28.09.2016 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii UO uchwały (uchwała nr 1/2016-2020 z 
dnia 28.09.2016 r.) o wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Bukowskiej oraz wyznaczeniu trzech członków 
komisji habilitacyjnej:  

- prof. Krystyna Czaja – recenzent (uchwała nr 2/2016-2020) 
- dr hab. Marzena Białek, prof. UO - członek komisji habilitacyjnej 

(uchwała nr 4/2016-2020),  
- dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO - sekretarz komisji habilitacyjnej 

(uchwała nr 3/2016-2020).  

03.10.2016 r.  Poinformowanie przez Dziekana Wydziału Chemii UO (pismo nr WCh-
219/2016 z dnia 3.10.2016 r.) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o 
podjęciu uchwały i powołaniu członków komisji habilitacyjnej.  

16.11.2016 r. Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów (pismo nr BCK-V-L-7800/16 z dnia 3 listopada 2016 r.) 
informującego o powołaniu w dniu 3 listopada 2016 roku komisji 
habilitacyjnej, w składzie:  

1. przewodniczący komisji – prof. Bogusław Buszewski- Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

2. sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Broda - Uniwersytet Opolski, 
3. recenzent – prof. Barbara Gawdzik – Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 
4. recenzent – prof. Andrzej Trochimczuk – Politechnika Wrocławska 
5. recenzent – prof. Krystyna Czaja  - Uniwersytet Opolski  
6. członek komisji – prof. Elżbieta Łodyga-Chruścińska – Politechnika 

Łódzka, 
7. członek komisji – dr hab. Marzena Białek - Uniwersytet Opolski, 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pani dr inż. Agnieszki 
Bukowskiej   

19.11.2016 r. Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Chemii UO członków komisji 
habilitacyjnej o ich powołaniu w skład przedmiotowej komisji oraz przekazanie  
dokumentacji Kandydata w formie elektronicznej (płyta CD). 

20.11.2016 r. Przekazanie członkom komisji habilitacyjnej dokumentacji Kandydata w 
formie papierowej. 



16.12.2016 r. Sporządzenie recenzji przez prof. Krystynę Czaję. 

16.12.2016 r. Sporządzenie recenzji przez prof. Barbarę Gawdzik. 

02.01.2017 r.  Napisanie opinii przez prof. Elżbietę Łodygę-Chruścińską 

04.01.2017 r. Napisanie opinii przez dr hab. Marzenę Białek 

06.01.2017 r.  Sporządzenie recenzji przez prof. Andrzeja Trochimczuka 

07.01.2017 r. Zaproszenie dr inż. Agnieszki Bukowskiej na posiedzenie komisji habilitacyjnej 

07.01.2017 r. Przekazanie nadesłanych recenzji członkom komisji habilitacyjnej. 

16.01.2017 r. 

Posiedzenie komisji habilitacyjnej na Wydziale Chemii UO w Opolu, 
zakończone podjęciem uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania dr inż. 
Agnieszce Bukowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
chemicznych, w dyscyplinie chemia. 

17.01.2017 r. 
Przekazanie Dziekanowi Wydziału Chemii UO dokumentacji postępowania 
habilitacyjnego.  

19.01.2017 r. 
Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii UO uchwały o nadaniu dr inż. Agnieszce 
Bukowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych, w dyscyplinie 
chemia. 

 

 

 

 


