
 

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  

dr Ewy Wierzbickiej 

prowadzonego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

 
12.01.2018 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr  Ewie Wierzbickiej przez 

Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.  

 

 

30.01.2018 

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowane do Dziekana 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH informujące o   wskazaniu 

Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH do przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego dr  Ewy Wierzbickiej w dziedzinie nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (pismo wpłynęło do Biura 

Kolegium Nauk o   Przedsiębiorstwie  w dniu 05.02.2018 r.). 

 

08.03.2018 

Podjęcie uchwał przez Radę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  w 

sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr  Ewie Wierzbickiej oraz wyznaczenia trzech członków 

komisji habilitacyjnej. 

17.04.2018 Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowane do Dziekana 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH zgłaszające zastrzeżenia do 

proponowanego przez Radę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie składu 

komisji habilitacyjnej dr  Ewy Wierzbickiej (pismo wpłynęło do Biura 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w dniu 30.04.2018) 

24.05.2018 Podjęcie uchwały przez Radę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w 

sprawie zmiany uchwały nr 142 z dnia 08.03.2018 r. 

25.05.2018 Pismo Dziekana Kolegium w sprawie zmian w proponowanym składzie 

komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym  

dr Ewy Wierzbickiej 

 

 

12.06.2018  

Pismo Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowane do Dziekana 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH informujące o  powołaniu 

pełnego składu Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr   Ewy 

Wierzbickiej (pismo wpłynęło do Biura Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie  w dniu 25.06.2018) 

 

04.07.2018 

Przesłanie dokumentacji złożonej przez dr   Ewę Wierzbicką do komisji 

habilitacyjnej w tym recenzentów w celu sporządzenia recenzji. 

27.08.2018 Nadesłanie recenzji. 

 

09.2018 

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej 

opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania  stopnia doktora 

habilitowanego dr Ewie Wierzbickiej. 

 

10.2018 

Przedstawienie Radzie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  uchwały 

Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 

postępowania habilitacyjnego dr  Ewie Wierzbickiej, w tym recenzji 

osiągnięć naukowych. 

 

11.2018 

Poddanie pod głosowanie  Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania 

dr Ewie Wierzbickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

 

 


