
 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  

dr Aleksandry Kaniewskiej - Sęby 
przeprowadzanego na Wydziale Zarządzania  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
 
 

04.01.2019 r. 
Data wniosku dr Aleksandr Kaniewskiej - Sęby do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

17.01.2019. 

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informującego o 

wyznaczeniu Rady Wydziału Zarządzania UEP do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr Aleksandry Kaniewskiej - Sęby w dziedzinie nauk ekonomicznych, 

dyscyplinie nauk o zarządzaniu (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału 

Zarządzania w dniu 25.01.2019 r.) 

08.03.2019 r. 

Zgoda Rady Wydziału Zarządzania UEP na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr Aleksandr Kaniewskiej - Sęby oraz wyznaczenie trzech członków 

Komisji Habilitacyjnej 

09.04.2019 r. 

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana 

Wydziału Zarządzania UEP informującego o powołaniu pełnego składu Komisji 

Habilitacyjnej dr Aleksandy Kaniewskiej - Sęby (dokumentacja wpłynęła do 

Dziekanatu Wydziału Zarządzania w dniu 13.05.2019 r.) 

22.05.2019 r. 
Wysłanie do Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej dr Aleksandry Kaniewskiej - 

Sęby harmonogramu. 

07.06.2019 r. 
Przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji 

07.06.2019 r. Przesłanie dokumentacji do Przewodniczącego Komisji, członków i sekretarza Komisji 

do 21.06.2019 r. 
Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – dr hab. 

Radosława Mącika, prof. nadzw. UMCS Lublin 

do 21.06.2019 r. 
Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab.  

Stanisława Kaczmarczyka 

do 21.06.2019 r. 
Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. 

Krystynę Mazurek – Łopacińską, prof. zw. UE Wrocław 



do 02.08.2019 r. 

Termin przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych w postępowaniu 

habilitacyjnym dr Aleksandry Kaniewskiej - Sęby: 

- dr hab. Radosława Mącika, prof. nadzw. UMCS Lublin 

- prof. dr hab. Stanisława Kaczmarczyka 

- prof. dr hab. Krystynę Mazurek – Łopacińską, prof. zw. UE Wrocław 

 
Wpływ recenzji dorobku dr Aleksandry Kaniewskiej - Sęby od dr hab. Radosława 

Mącika, prof. nadzw. UMCS Lublin 

 
Wpływ recenzji dorobku dr Aleksandry Kaniewskiej - Sęby od prof. dr hab. Stanisława 

Kaczmarczyka  

 
Wpływ recenzji dorobku dr Aleksandry Kaniewskiej - Sęby od prof. dr hab. Krystynę 

Mazurek – Łopacińską, prof. zw. UE Wrocław 

do 09.08.2019 r. 
Wysłanie drogą elektroniczną kompletu recenzji do sekretarza Komisji z prośbą o  

przesłanie recenzji członkom Komisji Habilitacyjnej 

do 30.08.2019 r. 

Ustalenie przez Komisję Habilitacyjną uchwały w sprawie poparcia bądź odmowy 

poparcia wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z 

uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry 

Kaniewskiej - Sęby. 

 
Jeżeli do 30.09. 2019 r. nie zakończy się postępowanie habilitacyjne to postępowanie 

to będzie kontynuować organ właściwy zgodnie z nowym Statutem UEP. 

 

 


