
 
 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

dr n. farm. IZABELI GRZEGORCZYK-KAROLAK 

 

1. 4 maja 2017 r. – złożenie przez dr n. farm. Izabelę Grzegorczyk-Karolak, adiunkta w Zakładzie Biologii i 

Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk farmaceutycznych.  

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Izabeli Grzegorczyk-Karolak. 

2. 6 czerwca 2017 r. – uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi o wyrażeniu zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Izabeli Grzegorczyk-Karolak na 

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

3. 6 czerwca 2017 r. – uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi o wyznaczeniu trzech 

członków Komisji habilitacyjnej: dr hab. Moniki Olszewskiej – recenzenta,  dr hab. Iwonę Głowacką – 

sekretarza Komisji, prof. dr hab. Marka Mirowskiego – członka Komisji. 

4. 12 czerwca 2017 r. – powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w 

składzie:  prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska – przewodniczący, dr hab. Iwona Głowacka – 

sekretarz Komisji, prof. dr hab. Wiesława Bylka – recenzent, dr hab. Monika Olszewska – recenzent, dr 

hab. Grażyna Zgórka – recenzent, prof. dr hab. Marek Mirowski – członek Komisji oraz dr hab. Adam 

Stebel – członek Komisji, w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Izabeli 

Grzegorczyk-Karolak. 

5. 26 czerwca 2017 r. – rozpowszechnienie wśród członków Komisji dokumentacji źródłowej wniosku o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przygotowanej przez dr n. farm. Izabelę Grzegorczyk-

Karolak. 

6. 25 sierpnia 2017 r. – wpłynięcie recenzji i opinii w postępowaniu habilitacyjnym. 

7. 28 sierpnia  2017 r. – rozpowszechnienie wśród członków Komisji recenzji i opinii w postępowaniu 

habilitacyjnym. 

8. 5 września 2017 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego UM w 

Łodzi z udziałem wszystkich członków Komisji. 

9. 5 września 2017 r. – podjęcie uchwały Komisji habilitacyjnej popierającej wniosek dr n. farm. Izabeli 

Grzegorczyk-Karolak o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. 

10. 11 września 2017 r. – przekazanie Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi dokumentacji przebiegu postępowania habilitacyjnego: recenzji, opinii, uchwały Komisji 

Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem decyzji przedstawionej w uchwale, protokołu z posiedzenia Komisji 

i harmonogramu postępowania habilitacyjnego. 

11. 27 września 2017 r. – uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o 

nadaniu dr n. farm. Izabeli Grzegorczyk-Karolak stopnia doktora habilitowanego nauk 

farmaceutycznych. 

 

Sekretarz Komisji Habilitacyjnej 

dr hab. n. farm. Iwona E. Głowacka 


