HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
dr n. farm. DANUTY DROZDOWSKIEJ
1. 8 grudnia 2011 r. – złożenie przez dr n. farm. Danutę Drozdowską, adiunkta w
Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wniosku o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk farmaceutycznych
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
2. 9 grudnia 2011 r. – data wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Danuty
Drozdowskiej.
3. 28 grudnia 2011 r. – wpłynięcie pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Nr
BCK – IV-L-6104/2011), wskazującej Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi jako
miejsce

przeprowadzenia

postępowania

habilitacyjnego

w

dziedzinie

nauk

farmaceutycznych i polecające wskazanie trzech członków komisji habilitacyjnej (w
tym sekretarza i 1 recenzenta).
4. 27 stycznia 2012 r. – Uchwała 5/12 Rady Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi
w sprawie poparcia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. farm
Danuty Drozdowskiej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
5. 2 marca 2012 r. – uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego z OML o wyznaczeniu
trzech członków komisji: dr hab. Krzysztof Walczyński – recenzent; prof. dr hab.
Elżbieta Brzezińska – sekretarz; prof. dr hab. Andrzej Stańczak - członek
6. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji habilitacyjnej
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Danuty Drozdowskiej –
26 marca 2012 r.
7. Zgromadzenie

i

rozpowszechnienie

wśród

członków

Komisji

uzupełnienia

dokumentacji, przesłanej przez Habilitantkę, o analizę bibliometryczną dorobku
i kwestionariusz osobowy (na wniosek Przewodniczącego) – 8 maja 2012 r.
8. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi, z udziałem Habilitantki i pracowników
Wydziału – 14 maja 2012 r.
9. Zgromadzenie i rozpowszechnienie wśród członków Komisji recenzji dorobku
dr Drozdowskiej, nadesłanych przez Recenzentów – 20 maja 2012 r.
10. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego UM
w Łodzi, z udziałem sześciu członków Komisji (w tym Przewodniczącego

i Sekretarza) oraz jednego członka (Recenzenta) w trybie wideo-konferencji –
1 czerwca 2012 r.
11. Podjęcie

uchwały Komisji

habilitacyjnej

popierającej

wniosek

dr

Danuty

Drozdowskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego – 1 czerwca 2012 r.
12. Przekazanie

dokumentacji

przebiegu

postępowania

habilitacyjnego

Komisji

Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi: recenzji, protokołu
z posiedzenia Komisji, uchwały Komisji, uzasadnienia decyzji przedstawionej
w uchwale i harmonogramu prac Komisji – 5 czerwca 2012 r.
13. 22 czerwca 2012 r. – uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego z OML UM w
Łodzi o nadaniu dr Danucie Drozdowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk
farmaceutycznych w specjalności chemia leków.

