
Gdynia, 13.11.2017 r. 

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

dr inż. Marty Staniszewskiej 

 

1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr inż. Marty Staniszewskiej w dziedzinie nauk o Ziemi  

w dyscyplinie oceanologia – 31.03.2017 r.  

2. Uchwała Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/N/17 z dnia 26.05.2017 r.  

w sprawie wyznaczenia trzech członków do komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec  

(Instytut Oceanografii UG) – recenzent,  dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. (Instytut 

Oceanografii UG) – sekretarz, prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska (Instytut Oceanografii UG) – 

członek.  

3. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego dr inż. Marty Staniszewskiej w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie 

oceanologia - 08.06.2017 r. 

4. Wpłynięcie do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego pisma Centralnej Komisji ds. Stopni  

i Tytułów o powołaniu Komisji habilitacyjnej – 03.07.2017 r. 

5. Rozesłanie powiadomień i dokumentacji habilitantki w wersji elektronicznej do osób, które Centralna 

Komisja ds. Stopni i Tytułów wyznaczyła na przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji 

habilitacyjnej – 06.07.2017 r. 

6. Rozesłanie dokumentacji habilitantki w wersji elektronicznej wraz z umową o dzieło recenzentom – 

26.07.2017 r.  

7. Dostarczenie  recenzji: 

- prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec – data wpłynięcia recenzji do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego - 24.08.2017 r. 

- prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik  – data wpłynięcia recenzji do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego - 18.09.2017 r. 

- dr hab. Ksenia Pazdro – data wpłynięcia recenzji do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

- 20.09.2017 r. 

8. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marty Staniszewskiej – 

12.10.2017 r. 

9. Przedłożenie opinii i tekstu Uchwały podjętej na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej Przewodniczącemu 

Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – 12.10.2017 r. 

10. Uchwała Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/N/17 z dnia 10.11.2017 r.  

w sprawie  nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Marcie Staniszewskiej  

w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie dyscypliny oceanologia. 

 

 

Harmonogram przygotowała: 

Sekretarz Komisji habilitacyjnej dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu 

Gdańskiego  

 

 

 

 

  


