
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  
Dr. Rafała Warżały prowadzonego w Kolegium Analiz Ekonomicznych 

 
 

 
11 kwietnia 

2016 

Data wniosku dr. Rafała Warżały skierowanego do Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie 
ekonomia (wniosek wpłynął do BCK w dniu 13 kwietnia 2016 r.) 

    13 kwietnia  
2016 r. 

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Warżały. 

 27 kwietnia 
      2016 r. 

Data pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
skierowanego do Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego oraz wyznaczenia trzech członków komisji 
habilitacyjnej w postępowaniu dr. Rafała Warżały (pismo wpłynęło do 
Kancelarii SGH w dniu 4 maja 2016 r.) 

14 czerwca 
2016 roku 

Podjęcie przez Radę Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH uchwał 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr. Rafała Warżały oraz wyznaczenia trzech członków 
komisji habilitacyjnej. 

20 września  
2016 roku 

Data pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
skierowanego do Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 
informującego o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej ds. 
postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Warżały (pismo wpłynęło do 
Kancelarii SGH w dniu 30 września 2016 roku) 

październik- 
listopad 2016 

roku 

Procedury administracyjne pomiędzy jednostką zatrudniającą 
Habilitanta a jednostką przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne 
dot. refundacji kosztów postępowania. 

koniec listopada  
2016 roku 

Przesłanie dokumentacji dr. Rafała Warżały do recenzentów i członków 
komisji habilitacyjnej w celu podjęcia czynności dotyczących 
postępowania habilitacyjnego.  

16 stycznia 
2017 roku 

Termin  przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych w 
postępowaniu habilitacyjnym dr. Rafała Warżały. 

styczeń/luty 
2017 roku 

Termin przedłożenia Radzie Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 
przez komisję habilitacyjną uchwały w sprawie nadania lub odmowy 
nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną 
dokumentacją  postępowania habilitacyjnego (w tym recenzji) dr. Rafała 
Warżały. 

marzec 
2017 roku 

Termin podjęcia przez Radę Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 
uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego Rafała Warżały. 

 


