
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Justyna Batkowska 

1. Wniosek z dnia 22 lutego 2018 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

 

2. Skład komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i 

Tytułów w dniu 7 maja 2018 w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie 

zootechnika: 

 

1. Prof. dr hab. Jan Udała (ZUT w Szczecinie) – przewodniczący komisji  
2. Dr hab. Jolanta Król (UP w Lublinie) – sekretarz komisji  
3. Prof. dr hab. Jan Niemiec – recenzent  
4. Dr hab. Zofia Sokołowicz. – recenzent  
5. Dr hab. Małgorzata Kwiecień – recenzent  
6. Dr hab. Daria Murawska – członek komisji  
7. Dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska – członek komisji 

3. TERMINARZ: 

22.02.2018 Wszczęcie postepowania habilitacyjnego 

12.04.2018 Uchwała Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP 

w Lublinie w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Justyny Batkowskiej, wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (w tym 

recenzenta  i sekretarza). 

07.05.2018 Powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni 
i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1789). 
17.05.2018 Powiadomienie członków o powołaniu do komisji habilitacyjnej dr inż. 

Justyny Batkowskiej oraz przesłanie pełnej dokumentacji. 

19.06.2018 Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności 

naukowej dr inż. Justyny Batkowskiej. 

20.06.2018 Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię 

w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Justynie Batkowskiej stopnia doktora 

habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika wraz z uzasadnieniem. 

04.07.2018 Termin przekazania Uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną 

dokumentacją Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w 

Lublinie  

06.07.2018 Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i 

Biogospodarki UP w Lublinie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Justynie 

Batkowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie 

zootechnika 


