
Lublin, dnia 22.02.2019 r. 

 

 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego 

dr. Andrzeja Mariana Bochniaka 

z Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Data Czynność 

21.11.2018 r.   Wniosek dr. Andrzeja Mariana Bochniaka skierowany do Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z załącznikami (6 szt.). 

14.12.2018 r. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 
sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. 
Andrzeja Mariana Bochniaka oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej (w 
tym recenzenta i sekretarza). 

04.02.2018 r. 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. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w 
celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Mariana Bochniaka 
w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

26.02.2019 r. 1. Powiadomienie przez sekretarza, drogą elektroniczną, wszystkich członków komisji 
o powołaniu do komisji habilitacyjnej oraz przesłanie pełnej dokumentacji.   

2. Przesłanie przez Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie pełnej dokumentacji postępowania habilitacyjnego w 
wersji papierowej do wszystkich członków komisji wraz ze stosowną umową i 
rachunkiem dotyczącym wynagrodzenia. 

do 
28.03.2019 r. 

Termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego (dzieła jako przedmiotu habilitacji) 
oraz pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

do 
31.03.2019 r. 

Rozesłanie przez sekretarza, drogą elektroniczną, recenzji do wszystkich członków 
komisji habilitacyjnej. 

do  
02.04.2019 r. 

Posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie 
nadania lub odmowy nadania dr. Andrzejowi Marianowi Bochniakowi stopnia doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza wraz z uzasadnieniem. 

do  
05.04.2019 r. 

Przekazanie Dziekanowi Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją. 

12.04.2019 r.  Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Andrzejowi 
Marianowi Bochniakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie 
inżynieria rolnicza. 

Sekretarz 

Dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk 


