
 

 

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Delonga 

prowadzonego w Kolegium Analiz Ekonomicznych 

 

 

6.08.2012 r. Data wniosku dr. Łukasza Delonga skierowanego do Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie 

ekonomia (wniosek wpłynął do BCK w dniu 10.08.2012 r.)  

13.08.2012 r. Data pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów skierowanego 

do Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych w sprawie wyrażenia 

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz 

wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr. 

Łukasza Delonga (pismo wpłynęło do Biura KAE w dniu 20.08.2012 r.) 

11.09.2012 r. Data pisma skierowanego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów informujące, że na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu 

Rady Kolegium Analiz Ekonomicznych zostaną rozstrzygnięte  sprawy 

dotyczące postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Delonga 

25.09.2012 r. Data podjęcia przez Radę Kolegium Analiz Ekonomicznych uchwał: 

1. uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Delonga  

2. uchwała nr 4 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji 

habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza 

Delonga w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie 

ekonomia 

(pismo wraz z uchwałami wpłynęło do BCK w dniu 27.09.2012 r.) 

9.10.2012  Data pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów skierowanego 

do Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych informującego o składzie 

komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr. Łukasza Delonga (pismo wpłynęło do Biura KAE w 

dniu 19.10.2012 r.) 

30.10.2012  Data przesłania dokumentacji dr. Łukasza Delonga do członków komisji 

habilitacyjnej w celu podjęcia czynności dotyczących postępowania 

habilitacyjnego   

14.12.2012 Planowany termin przygotowania recenzji przez recenzentów 

powołanych w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Delonga 

7.01.2012 

 

Planowany termin przedłożenia Radzie Kolegium Analiz Ekonomicznych 

przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie 

nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. 

Łukaszowi Delongowi 

22.01.2012 Termin posiedzenia Rady Kolegium Analiz Ekonomicznych, na którym 

planowane jest podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia 

doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Delongowi 

 


