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HnnMoNoGRAM PosTĘPoWANlA HABI LITAcYJNEGo

dr n. farm. Ewy Srłtv

1. 28 stycznia 2ot9 r. _ złożenie przez dr n. farm. Ewę Skałę, adiunkta w Zakładzie Biologii
i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytuł w o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk farmaceutycznych.
Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. farm Ewy Skały.

2' 26 lutego 2ot9 r. - uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Ewy Skały na Uniwersytecie Medycznym w
Łodzi.

3. 26 |utego 2oL9 r. - uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi o wyznaczeniu trzech
członk w Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. n. farm. Agnieszki Pietrosiuk * recenzenta, prof. dr hab. n.
farm. Dorotę Piotrowską - sekretarza Komisji, dr hab. n. farm. Magdalenę Jasiriską-Stroschein - członka
Komisji.

4, 11 marca 2ot9 r. - powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytuł w Komisji Habilitacyjnej
w składzie: prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki - przewodniczący Komisji, prof. dr hab' n. farm.
Dorota Piotrowska - sekretarz Komisji, prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk - recenzent, dr hab. n.
farm. Renata Nowak - recenzent, prof. dr hab. n. farm' Wiesława Bylka - recenzent, dr hab. n. farm.
Magdalena Jasiriska-Stroschein - członek Komisji oraz prof' dr hab. n. farm. Halina Ekiert _ członek
Komisji, w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr n. farm. Ewy Skałr7'

5. 25 marca 2o19 r. - rozpowszechnienie wśr d członk w Komisji dokumentacji źr dłowej wniosku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przygotowanej przezdr n. farm. Ewy Skały.

6. 02 maja 2ot9 r. - wpłynięcie recenzji i opinii W postępowaniu habilitacyjnym.

7. 06 maja 2oL9 r. _ rozpowszechnienie wśr d członk w Komisji recenzji i opinii w postępowaniu
habilitacyjnym.

8. 14 maja 2O!9 r, - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w formie wideokonferencji w Centrum
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na ulicy Pomorskiej 247/24g z udziałem wszystkich
członk w Komisji.

9' 14 maja 20t9 r. - podjęcie uchwały Komisji habilitacyjnej popierającej wniosek dr n. farm. Ewy Skały o
nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

to. 24 maja 2019 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.

7L. 29 maja 2019 r. _ uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
o nadaniu dr n. farm. Ewie Skale stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

Sekreta rz Kom isji Ha bilitacyjnej

--,furrł**rt*,
prof. dr hab. n. form. Dorota G. Piotrowsko


