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12.03.2019 Skierowanie wniosku dr Haliny Staniek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
przez o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych, w 
dyscyplinie technologia żywności i żywienia 

14.03.2019 Wszczęcie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego 
dr Haliny Staniek w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i 
żywienia. 

20.03.2019 Wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów do Rady Wydziału Nauk o Żywności  
i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr Haliny Staniek, adiunkta w Instytucie Żywienia 
Człowieka i Dietetyki oraz o wyznaczenie trzech członków komisji (w tym sekretarza 
komisji i jednego recenzenta).  

25.04.2019 Uchwała Rady WNoŻiŻ UP w Poznaniu dotycząca wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia trzech członków 
komisji: 

 Recenzent: prof. dr hab. Anna Brzozowska, SGGW Warszawa 
 Członek Komisji: dr hab. Joanna Bajerska, UP Poznań 
 Sekretarz: dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras, UP Poznań 

 

03.06.2019 

 

 
Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów pełnego składu komisji 
habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr  Haliny 
Staniek uzupełnionego o następujących członków: 
 

 Przewodniczący:  prof. dr hab.  Zdzisław Targoński, UP Lublin 
 Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz, IRZiBŻ Olsztyn 
 Recenzent: prof. dr hab.  Renata Kostogrys, UR Kraków 
 Członek:  dr hab. Joanna Sadowska, prof. , ZUT Szczecin 

14.06.2019 Przesłanie pełnej dokumentacji wszystkim członkom komisji habilitacyjnej w celu 
przygotowania recenzji i opinii  

21.08.2019 Termin przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych przez Centralną 
Komisję. 

12.09.2019 Podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego dr  Halinie Staniek w dziedzinie nauk rolniczych,  
w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. 

19.09.2019 Podjęcie przez Radę WNoŻiŻ UP w Poznaniu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego dr  Halinie Staniek w dziedzinie nauk 
rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. 


