
HARMONOGRAM  

przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Urszuli Szelugi 

prowadzonego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego 

 

2018-06-07 Wniosek Pani dr inż. U. Szelugi do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
chemicznych, w dyscyplinie chemia. 

2018-06-08  Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania 
habilitacyjnego Pani dr inż. U. Szeludze w dziedzinie nauk chemicznych, w 
dyscyplinie chemia. 

2018-06-26 Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma wystosowanego przez Centralną 
Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego postępowania habilitacyjnego dr 
inż. U. Szelugi i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej (pismo CK nr BCK-
V-L-7611/18 z dnia 21.06.2018r.). 

2018-07-12 Wyrażenie zgody przez Radę Wydziału Chemii UO na przeprowadzenie  
postępowania habilitacyjnego dr inż. U. Szelugi  (uchwała nr 198/2016-2020 ) 
oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej:  
- recenzent - prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (uchwała nr 199/2016-2020), 
- członek komisji habilitacyjnej – prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk (uchwała nr 
201/2016-2020),  
- sekretarz komisji habilitacyjnej - dr hab. Marzena Białek, prof. UO (uchwała nr 
200/2016-2020).  

2018-07-18 Poinformowanie przez Dziekana Wydziału Chemii UO (pismo nr WCh-178/2018 
z dnia 18.07.2018 r.) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o podjęciu 
uchwały i powołaniu członków komisji habilitacyjnej.  

2018-09-24 Data wpływu do Wydziału Chemii UO pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów (pismo CK nr BCK-V-L-7611/18 z dnia 6 września 2018 r.) 
informującego  o powołaniu w dniu 6 wrzesnia 2018 roku komisji habilitacyjnej, 
w składzie:  
1. przewodniczący komisji – prof. Adam Proń - Politechnika Warszawska, 
2. sekretarz komisji – dr hab. Marzena Białek - Uniwersytet Opolski, 
3. recenzent – dr hab. Paweł Chmielarz – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza, 
4. recenzent –  dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, 
5. recenzent – prof. Krystyna Czaja - Uniwersytet Opolski, 
6. członek komisji – dr hab. Sławomir Boncel - Politechnika Śląska w Gliwicach,  
7. członek komisji – prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk - Uniwersytet Opolski, 
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.  

2018-09-26 Pismo Dziekana Wydziału Chemii UO do członków komisji habilitacyjnej o ich 
powołaniu w skład przedmiotowej komisji. 

2018-09-27 Zaproszenie dr inż. Urszuli Szelugi na posiedzenie komisji habilitacyjnej.  

2018-10-04 Data sporządzenia recenzji przez prof. dr. hab. Roberta Pietrzaka. 

2018-10-08 Data sporządzenia recenzji przez prof. dr hab. inż. Krystynę Czaję. 

2018-10-09 Data sporządzenia recenzji przez dr. hab. inż. Pawła Chmielarza, prof. PRz. 

2018-10-09 Wysłanie recenzji członkom komisji habilitacyjnej w formie elektronicznej. 



2018-10-16 

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

2018-10-17 Przekazanie Dziekanowi dokumentacji postępowania habilitacyjnego. 

2018-11-15 
Podjęcie przez Radę Wydziału Chemii UO uchwały o nadaniu dr inż. Urszuli 
Szeludze stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych, w dyscyplinie 
chemia. Nr uchwały: 267/2016-2020.  

 

 

 

 


