Lublin, dnia 14.06.2019 r.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego
dr inż. Aliny Kowalczyk-Juśko
przeprowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie
Data
14.12.2018 r.
15.03.2019 r.
12.04.2019 r.

03.06.2019 r.

14.06.2019 r.

15.07.2019 r.
20.08.2019 r.
06.09.2019 r.
09.09.2019 r.
25.09.2019 r.

Czynność
Wniosek dr inż. Aliny Kowalczyk-Juśko skierowany do Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów (CK) o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr inż. Aliny Kowalczyk-Juśko przez CK
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Produkcji (WIP) w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Alinie Kowalczyk-Juśko oraz
powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
Powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. Sekretarz Komisji – dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
3. Recenzent – dr hab. inż. Marek Rynkiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
4. Recenzent – prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
5. Recenzent – dr hab. inż. Grzegorz Zając – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6. Członek Komisji – prof. dr hab. Leszek Romański – Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
7. Członek Komisji – prof. dr hab. inż. Ignacy Niedziółka – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
1. Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji
o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
2. Przesłanie przez Dziekana WIP pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego
w wersji papierowej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową
i rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia.
Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz pozostałej aktywności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków
komisji habilitacyjnej.
Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie
nadania lub odmowy nadania dr inż. Alinie Kowalczyk-Juśko stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
Przekazanie Dziekanowi Wydziału Inżynierii Produkcji uchwały komisji habilitacyjnej
wraz z pełną dokumentacją.
Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji w sprawie nadania lub
odmowy nadania dr inż. Alinie Kowalczyk-Juśko stopnia doktora habilitowanego nauk
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

