Harmonogram procedury habilitacyjnej
dr Marii Ciesielskiej

4 lipca 2018 r. – dr Maria Ciesielska złożyła wniosek do Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauki humanistyczne, dyscyplina historia, wskazując Instytut Historii Nauki
PAN jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania.
26 lipca 2018 r. – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do
Dyrektora IHN PAN z informacją, że 25 lipca 2018 r. wszczęła postępowanie
habilitacyjne dr Marii Ciesielskiej oraz załączyła wniosek Habilitanta wraz z
dokumentacją z prośbą o podjęcie uchwał w sprawie zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków
Komisji habilitacyjnej.
8 listopada 2018 r. – Rada Naukowa IHN PAN podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz
uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w
osobach:
Dr hab. Magdalena Paciorek – sekretarz
Prof. dr hab. Barbara Engelking – recenzent
Prof. dr hab. Bożena Urbanek – członek.
4 grudnia 2018 r. - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w
dniu 4 grudnia 2018 r. powołała Komisję habilitacyjną w składzie:
- przewodniczący Komisji
- sekretarz Komisji,
- recenzenci
- członkowie Komisji.
15 stycznia 2019 r. – Dyrektor Instytutu Historii Nauki w porozumieniu z
Przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazał wszystkim
Członkom Komisji habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym skierował do
recenzentów prośbę o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

15 kwietnia 2019 r.
Wpłynęła druga recenzja dr Marii Ciesielskiej.
22 maja 2019 r. – ponieważ jeden z recenzentów nie wywiązał się z umowy na
napisanie recenzji, dyr. IHN PAN, prof. Jarosław Włodarczyk zwrócił się do
Centralnej Komisji z prośbą o wyznaczenie nowego recenzenta.
19 września 2019 r. – Centralna Komisja powiadomiła IHN PAN o wyborze
dr hab. Bożeny Szaynok na nowego recenzenta.
15 stycznia 2020 r. – wpłynęła recenzja dr hab. Bożeny Szaynok.
20 stycznia 2020 r. – Do wszystkich członków Komisji habilitacyjnej przesłany
został komplet recenzji oraz podjęto decyzję o wyznaczeniu posiedzenia
Komisji na dzień 6 lutego 2020 r.

