
 
Harmonogram 

 
przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Dawida Szostka w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, przeprowadzanego  
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 

Data Etapy postępowania 
19.02.2019 r. Data wniosku dr. Dawida Szostka do Centralnej Komisji ds. Stopni  

i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziale Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania  

 

01.03.2019 r. Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do 
Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (WNEiZ UMK) informującego o 
wskazaniu Rady WNEiZ UMK do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego dr. Dawida Szostka w dziedzinie nauk ekonomicznych w 
dyscyplinie nauki o zarządzaniu (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu 
WNEiZ UMK w dniu 11.03.2019 r.)  

 

20.03.2019 r. Zgoda Rady WNEiZ UMK na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr. Dawida Szostka oraz wyznaczenie trzech członków 
komisji habilitacyjnej  

 

09.04.2019 r. Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do 
Dziekana WNEiZ UMK informującego o powołaniu pełnego składu 
komisji habilitacyjnej dr. Dawida Szostka (dokumentacja wpłynęła do 
Dziekanatu WNEiZ UMK w dniu 14.05.2019 r.)  

 

14.05.2019 r. Przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji  
 

14.05.2019 r. Przesłanie dokumentacji do członków i sekretarza komisji  
 

Do 21.06.2019 r. Przygotowanie recenzji przez recenzentów i wysłanie ich do sekretarza 
komisji w wersji elektronicznej oraz równolegle drogą pocztową na 
adres WNEiZ UMK  

 

13.07.2019 r. Nadesłanie recenzji dorobku dr. Dawida Szostka przez prof. dr hab. Beatę 
Glinkę 

22.07.2019 r. Nadesłanie recenzji dorobku dr. Dawida Szostka przez dr hab. Macieja 
Zastempowskiego, prof. nadzw. UMK 

05.08.2019 r. Nadesłanie recenzji dorobku dr. Dawida Szostka przez dr hab. Katarzynę 
Gadomską-Lilę, prof. nadzw. US 

08.08.2019 r. 
 

Wysłanie kompletu recenzji do wszystkich członków komisji 
habilitacyjnej wraz z prośbą o sporządzenie opinii w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w postępowaniu 
habilitacyjnym dr. Dawida Szostka 

 

13.09.2019 r. Posiedzenie komisji habilitacyjnej na WNEiZ UMK w Toruniu 
 

18.09.2019 r. Przedstawienie i podjęcie przez Radę WNEiZ UMK uchwały o nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego  

 

 


