
 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO  

Dr inż.  Magdaleny Zielińskiej 
przeprowadzonego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie 
 

Lp. Data Harmonogram 

1. 21.02.2017 Wszczęcie przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów  

postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Zielińskiej w dziedzinie nauk 

rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

2. 23.03.2017 Uchwała Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Zielińskiej i podjęcie uchwały o powołaniu dr. 

hab. inż. Stanisława Konopki, prof. UWM na recenzenta, dr. hab. inż. Jacka 

Bieranowskiego, prof. UWM na członka Komisji, prof. dr. hab. inż. Dariusza 

Choszcza, prof. zw. na sekretarza. 

3. 08.05.2017 Pismo Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w sprawie korekty składu 

Komisji proponowanej przez Radę Wydziału Nauk Technicznych UWM 

 w Olsztynie. 

4. 27.06.2017 Uchwała korygująca uchwałę o powołaniu trzech członków komisji, w tym 

sekretarza Komisji i jednego recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w 

dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza dr inż. Magdalenie 

Zielińskiej powołująca dr. hab. inż. Stanisława Konopkę, prof. UWM na recenzenta, 

prof. dr. hab. inż. Adama Figiela na  członek Komisji, prof. dr. hab. inż. Dariusza 

Choszcza, prof. zw.  na sekretarza Komisji 

5. 04.09.2017 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Komisji 

habilitacyjnej, w składzie: 

- przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

- sekretarz Komisji – prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz – Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

- recenzent – prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski – Politechnika Poznańska 

- recenzent – prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński – Politechnika Łódzka 

- recenzent – dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM – Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

- członek Komisji – dr hab. Ewa Gondek – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie  

- członek Komisji – prof. dr hab. inż. Adam Figiel – Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu 

6. 29.11.2017 Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, na którym w jawnym głosowaniu, jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Magdalenie Zielińskiej stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria 

rolnicza, oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. 

7. 07.12.2017 Przedstawienie Radzie Wydziału Nauk Technicznych uchwały Komisji 

Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Magdalenie 

Zielińskiej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania 

habilitacyjnego. 

8. 07.12.2017 Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie Uchwały o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. 

Magdalenie Zielińskiej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria 

rolnicza. 

 

http://www.up.lublin.pl/agrobio-habilit/?rid=5800
http://www.up.lublin.pl/agrobio-habilit/?rid=5800

