
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  
dr Iwony Pietrzkiewicz 

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia 
 

 
Lp. Data Etapy postępowania awansowego 
1.  19.04.2019 r. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w 

dyscyplinie bibliologia i informatologia. 
2.  27.08.2019 r. Otrzymanie pisma z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  z dn.  

21.08.2019 r. dot. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i powołania 
trzech członków Komisji. 

3.  10.09.2019 r. Posiedzenie Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK – podjęcie uchwały 
dotyczącej zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz 
wyznaczenie 3 członków komisji w składzie: 
– Recenzent – prof. dr hab. Iwona Imańska, 
– Członek Komisji – dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK, 
–  Sekretarz – dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK. 

4.  1.10.2019 r. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika przejęcie procedury habilitacji dr I. Pietrzkiewicz przez Radę 
Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, funkcjonującą w 
ramach Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.  

5.  3.12.2019 r. Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Komisji 
Habilitacyjnej w składzie: 
– Przewodnicząca Komisji – prof. dr hab. Maria Juda, 
– Sekretarz – dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, prof. UMK, 
– Recenzent – prof. dr hab. Iwona Imańska, 
– Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, 
– Recenzent – dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ, 
– Członek Komisji – dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ, 
– Członek Komisji – dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK. 

6.  17.12.2019 r. Otrzymanie pisma z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie 
powołania Komisji Habilitacyjnej. 

7.  24.01.2020 r. Dostarczenie przez Habilitantkę pełnej dokumentacji, rozesłanie do Członków 
Komisji niezbędnej dokumentacji. 

8.  18.03.2020 r. Wpłynięcie wszystkich recenzji dotyczących osiągnięcia naukowego, 
działalności naukowej oraz dydaktycznej i organizacyjnej dr Iwony 
Pietrzkiewicz. 

9.  16.04.2020 r. Posiedzenie Komisja Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego – w związku z pandemią COVID-19 w Polsce i ze względu na 
wprowadzenie zakazu przemieszczania się, zorganizowane za pośrednictwem 
platformy Microsoft Teams.  
Podjęcie uchwały o nadanie dr Iwonie Pietrzkiewicz stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie bibliologia i 
informatologia. 

10.  06.05.2020 r. Rozesłanie dokumentacji z posiedzenia Komisji do wszystkich Członków za 
pośrednictwem Poczty Polskiej w celu uzyskania niezbędnych podpisów. 

11.  08.06.2020 r. Otrzymanie dokumentacji podpisanej przez wszystkich Członków Komisji.  
12.  15.06.2020 r. Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach w 

sprawie nadania dr Iwonie Pietrzkiewicz stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i 
mediach. 

 


