Harmonogram postępowania habilitacyjnego doktor Anny KowalskiejPietrzak
1. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 19 lutego 2015 r. zwróciła się do Rady
Wydziału

Filozoficzno-Historycznego

Uniwersytetu

Łódzkiego

o

przeprowadzenie

postępowania habilitacyjnego doktor Anny Kowalskiej-Pietrzak w dziedzinie nauk
humanistycznych, w dyscyplinie historia, a co za tym idzie o wyznaczenie trzech członków
komisji (sekretarza i jednego recenzenta) i przekazanie uchwały Rady do Centralnej Komisji,
celem powołania pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Centralna Komisja
przekazała Radzie dokumentację Wnioskodawcy w formie elektronicznej.
2. Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ 26 marca 2015 r. wyraziła zgodę na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Kowalskiej-Pietrzak i powołała troje
członków komisji: prof. dr hab. Alicję Szymczak jako recenzenta, prof. dr. hab. Jana
Szymczaka jako członka komisji i prof. UŁ dr. hab. Tadeusza Nowaka jako sekretarza.
3. Centralna Komisja 14 kwietnia 2015 r. powołała komisję ds. postępowania
habilitacyjnego dr Anny Kowalskiej-Pietrzak w pełnym składzie. Poza wymienionymi wyżej
osobami, powołani zostali: przewodniczący komisji – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz z
Uniwersytetu Opolskiego jako recenzent, prof. dr hab. Rościsław Żerelik z Uniwersytetu
Wrocławskiego jako recenzent oraz prof. dr hab. Jan Tęgowski z Uniwersytetu w
Białymstoku jako członek komisji.
4. W czerwcu 2015 r. wpłynęły do Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego
UŁ opinie 3 recenzentów i ustalono termin posiedzenia całej komisji na 13 lipca 2015 r.
5. Posiedzenie Komisji w sprawie nadania stopnia dr. hab. Doktor Annie KowalskiejPietrzak odbyło się 13 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Instytutu Historii UŁ. W
posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji.
6. Komisja podjęła uchwałę o nadaniu dr Annie Kowalskiej-Pietrzak stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie
naukowej historia.

7. Uchwała powyższa zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydziału
Filozoficzno-Historycznego UŁ w dniu 24 września 2015 r. w celu podjęcia decyzji o nadaniu
doktor Annie Kowalskiej-Pietrzak stopnia doktora habilitowanego.

