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HARMONOGRAM 

PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO DR MONIKI CHODOREK W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH,  

W DYSCYPLINIE: NAUKI O ZARZĄDZANIU, PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA  

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 

DATA ETAPY POSTĘPOWANIA 

29.04.2016 r. 
Data wniosku dr Moniki Chodorek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania 

18.05.2016 r. 

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WNEiZ UMK) 
informującego o wskazaniu Rady WNEiZ UMK do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego dr Moniki Chodorek w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu (wpłynęła do Dziekanatu WNEiZ dokumentacja UMK w dniu 24.05.2016 r.) 

25.05.2016 r. 
Zgoda Rady WNEiZ UMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki 
Chodorek oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej 

14.06.2016 r. 
Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana WNEiZ UMK 
informującego o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej dr Moniki Chodorek 
(dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu WNEiZ UMK w dniu 28.06.2016 r.) 

08.07.2016 r. Przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji 

08.07.2016 r. Przesłanie dokumentacji do członków i sekretarza komisji 

13.08.2016 r. Wysłanie harmonogramu do Przewodniczącego komisji habilitacyjnej dr Moniki Chodorek   

do 01.10.2016 r. 
Termin przygotowania recenzji przez recenzentów i przesłania ich do sekretarza komisji 
w wersji elektronicznej (na adres: mjaworek@umk.pl) oraz równolegle drogą pocztową na 
adres WNEiZ UMK 

17.08.2016 r. 
Wpłynięcie drukowanej wersji recenzji dorobku dr Moniki Chodorek od prof. Wojciecha 
Czakona (wpłynięcie wersji elektronicznej: 09.08.2016 r.) 

03.10.2016 r. 
Wpłynięcie drukowanej wersji recenzji dorobku dr Moniki Chodorek od prof. Tadeusza 
Listwana (wpłynięcie wersji elektronicznej: 26.09.2016 r.) 

07.10.2016 r. 
Wpłynięcie drukowanej wersji recenzji dorobku dr Moniki Chodorek od prof. Piotra 
Wachowiaka (wpłynięcie wersji elektronicznej: 03.10.2016 r.) 

03.09.2016 r. 
Wysłanie drogą elektroniczną kompletu recenzji do wszystkich członków komisji habilitacyjnej 
wraz z prośbą o sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Chodorek 

03.09.2016 r. 

Wysłanie drogą pocztową kompletu recenzji wraz z umową i rachunkiem za sporządzenie 
opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w 
postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Chodorek do wszystkich członków komisji 
habilitacyjnej 

do 10.10.2016r. 

Sporządzenie przez wszystkich członków komisji indywidualnych opinii w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki 
Chodorek i przesłanie ich w wersji elektronicznej do sekretarza komisji (na adres: 
mjaworek@umk.pl) 

11.10.2016 
Posiedzenie komisji habilitacyjnej, na której członkowie komisji przygotowują syntetyczną 
opinię, która będzie jednoznacznym uzasadnieniem ich stanowiska w sprawie osiągnięć 
Habilitantki* 

19.10.2016 r. 
Przedstawienie i podjęcie przez Radę WNEiZ UMK uchwały o nadaniu lub odmowie nadania 
stopnia doktora habilitowanego 

* Dodatkowe posiedzenia komisji habilitacyjnej mogą zostać zwołane, w przypadku gdy np. w czasie posiedzenia 

komisji dojdą do wniosku i przegłosują potrzebę zaproszenia na jej posiedzenie w kolejnym terminie Habilitantki 

celem wyjaśnienia nieścisłości czy innych danych z Jej dorobku. 
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