
 

 

  

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

 dr Agaty Faron-Góreckiej 

 
4 grudnia 2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych 

w dyscyplinie biologia medyczna dr Agaty Faron-Góreckiej 

15 marca 2019 r. – wyrażenie zgody przez Radę Naukową IF PAN na przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego dr Agaty Faron-Góreckiej oraz wyznaczenie trzech członków komisji 

habilitacyjnej 

8 kwietnia 2019 r. – pismo z CK o powołaniu komisji habilitacyjnej, w skład której weszli: 

przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

sekretarz: dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera – Instytut Farmakologii PAN 

recenzent: prof. dr hab. Jadwiga Wardas – Instytut Farmakologii PAN 

recenzent: prof. dr hab. Andrzej Członkowski –Warszawski Uniwersytet Medyczny 

recenzent: prof. dr hab. Jan Albrecht – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN  

      w Warszawie 

członek Komisji: dr hab. Agnieszka Chocyk – Instytut Farmakologii PAN  

członek komisji: prof. dr hab. Ewa Chabielska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

10 czerwca 2019 r. – pismo z CK o zmianie składu komisji habilitacyjnej i powołaniu prof. dr hab. 

Jacka Bartkowiaka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na przewodniczącego komisji w miejsce 

prof. dr hab. Stanisława Czuczwara oraz powołaniu prof. dr hab. Waldemara Turskiego 

z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na recenzenta w miejsce prof. dr hab. Jana Albrechta. 

 

10 czerwca 2019 r. – pismo z CK o zmianie składu komisji habilitacyjnej i powołaniu prof. dr hab. 

Jana Jaracza z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na przewodniczącego komisji w miejsce prof. 

dr hab. Stanisława Czuczwara, jak również prof. dr hab. Jacka Bartkowiaka. 

  

9 września 2019 r. – pismo z CK o zmianie składu komisji habilitacyjnej i powołaniu prof. dr hab. 

Jerzego Silberringa z Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie w miejsce prof. dr hab. Jana Jaracza. 

 

10 października 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię 

w sprawie nadania dr Agacie Faron-Góreckiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych 

i nauk o zdrowie w dyscyplinie nauki medyczne. 

 

23 października 2019 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne dr Agacie Faron – Góreckiej przez Radę Naukową Instytutu 

Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.  


