Harmonogram postępowania
Ziółkowskiej - Kuflińskiej

habilitacyjnego:

dr

hab.

Magdaleny

08 sierpień 2016 rok - data złożenia wniosku w Centralnej Komisji do spraw
stopni i Tytułów,
16 sierpień 2016 rok – pismo informujące z Centralnej Komisji do spraw stopni
i Tytułów o złożeniu przez dra Magdalenę Ziółkowską – Kuflińską` wniosku o
przeprowadzenie postępowanie habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Społecznych
w dyscyplinie socjologia o wyznaczenie trzech członków komisji postępowania
habilitacyjnego,
26 wrzesień 2016 rok – Uchwała Instytutu Socjologii w sprawie zgody na
przeprowadzenie postępowania oraz powołania trzech członków Komisji
habilitacyjnej:
- Prof. dr hab. Dorota Rancew - Sikora– recenzent
- dr hab. Piotr Jabkowski – sekretarz
- dr hab. Marek Nowak – członek,
07 listopad 2016 rok – pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
sugerujące rozważenie zasadności powołania dr hab. Piotra Jabkowskiego i dr
hab. Marka Nowaka na członków komisji postępowania habilitacyjnego.
21 listopad 2016 rok – Uchwała Instytutu Socjologii w sprawie powołania
dwóch członków Komisji habilitacyjnej:
- Prof. dr hab. Marek Krajewski – sekretarz
- Prof. dr hab. Marian Golka – członek,
06 grudnia 2016 rok – pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
w sprawie powołania komisji habilitacyjnej:
- prof. dr hab. Małgorzata Jacyno UW – przewodniczący
- prof. dr hab. Marek Krajewski UAM – sekretarz
- prof. dr hab. Krzysztof Konecki UŁ – recenzent
- prof. dr hab. Wojciech Burszta SWPS – recenzent
- prof. dr hab. Dorota Rancew - Sikora – recenzent

- dr hab. Maria Sroczyńska UKSW– członek
- prof. dr hab. Marian Golka UAM - członek.
07 luty 2017 rok – pismo z Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów
informujące o zmianie postanowienia z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie
powołania recenzenta prof. Wojciecha Burszty na prof. Jacka Kurczewskiego.
05 maj 2017 rok – Uchwała komisji postępowania habilitacyjnego w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Ziółkowskiej –
Kuflińskiej.
15 maj 2017 rok – Uchwała Rady Instytutu Socjologii w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Ziółkowskiej – Kuflińskiej.

