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30 listopada 2020 r.  – dr Krzysztof Kopociński złożył wniosek do Rady 

Doskonałości Naukowej o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauki humanistyczne, dyscyplina historia, wskazując Instytut Historii Nauki 

PAN jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania. 

 

4 grudnia 2020 r. – Rada Doskonałości Naukowej  zwróciła się do Dyrektora 

IHN PAN z informacją, że 3 grudnia 2020 r. wszczęła postępowanie 

habilitacyjne dr. Krzysztofa Kopocińskiego oraz załączyła wniosek Habilitanta 

wraz z dokumentacją z prośbą o podjęcie uchwały Rady Naukowej IHN PAN w 

sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

 

11 marca 2021 r. – Rada Naukowa IHN PAN podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego o czym 

poinformowała Radę Doskonałości Naukowej. 

   

26 kwietnia 2021 r. -  Rada Doskonałości Naukowej poinformowała, że  

powołała następujących członków  komisji habilitacyjnej: 

- Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Mariusz Wołos 

- Recenzent komisji - dr hab. Marek Dutkiewicz 

- Recenzent komisji - prof. dr hab. Robert Litwiński 

- Recenzent komisji - prof. dr hab. Aleksander Smoliński. 

 

17 czerwca 2021 r. – Rada Naukowa IHN PAN powołała trzech członków 

komisji habilitacyjnej: 

- prof. dr hab. Andrzej Kierzek został recenzentem, 

- dr hab. Magdalena Paciorek została sekretarzem komisji, 

- dr hab. Zbigniew Tucholski został członkiem komisji. 

 

15 lipca 2021 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. 

 



 

17 listopada 2021  r.  
Wpłynęła ostatnia recenzja dorobku dr. n. med. Krzysztofa Kopocińskiego. 

 

 

18 listopada 2021 r. – Do wszystkich członków Komisji habilitacyjnej 

przesłany został komplet recenzji oraz podjęto decyzję o wyznaczeniu 

posiedzenia Komisji na dzień 25 listopada 2021 r. 

  

 

 

25 listopada 2021 r. – Komisja rekomenduje Radzie Naukowej IHN odmowę 

nadania dr. Krzysztofowi Kopocińskiemu stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. 

 

 

9 grudnia 2021 r. – Rada Naukowa IHN PAN uwzględniając wniosek komisji 

habilitacyjnej odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego  

dr. Krzysztofowi Kopocińskiemu. 

 
 

 

 


