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HARMONOGRAM 

przebiegu postępowania habilitacyjnego 
dra  Krzysztofa Pawlika 

 

11.02.2022 Wniosek dra Krzysztofa Pawlika do Rady Doskonałości Naukowej o 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, ze wskazaniem Instytutu 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (IITD PAN) 

jako jednostki przeprowadzającej postępowanie – wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego. 

16.02.2022 Pismo Rady Doskonałości Naukowej do Rady Naukowej IITD PAN ws. 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Pawlika, 

wszczętego w dniu 11 lutego 2022 r. w dziedzinie nauk ścisłych i 

przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne (Pismo 
DRKN.Z6.400.15.2022). 

10.03.2022 Uchwała Rady Naukowej IITD PAN o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Pawlika. 

Przekazanie powyższej uchwały Rady Naukowej IITD PAN Radzie 
Doskonałości Naukowej. 

30.05.2022 

 

 

9.06.2022 

Powołanie przez Radę Doskonałości Naukowej części składu Komisji 

habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra 
Krzysztofa Pawlika, wszczętego w dziedzinie nauk ścisłych i 

przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.  

Uchwała Rady Naukowej IITD PAN w sprawie powołania pełnego składu 

Komisji habilitacyjnej w postępowaniu dotyczącym nadania dr. 

Krzysztofowi Pawlikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. 

Przekazanie powyższej uchwały Rady Naukowej IITD PAN Radzie 
Doskonałości Naukowej. 

07.09.2022 Posiedzenie Komisji habilitacyjnej, w 7-osobowym składzie (w formie 
wideokonferencji) – podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym, 

zawierającej opinię i wniosek w sprawie nadania dr. Krzysztofowi 

Pawlikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i 
przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne wraz z uzasadnieniem 

zawierającym ocenę: osiągnięcia naukowego pt. ”Odkrycie nowego 

związku poliketydowego- coelimycyny i rola wybranych białek 

zespołu genów cpk w metabolizmie Streptomyces coelicolor 

A3(2)”, aktywności badawczej oraz dorobku dydaktycznego, 

popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej Habilitanta. 

Przedłożenie przez Komisję habilitacyjną Radzie Naukowej IITD PAN 

powyższej uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.  

13.10.2022 Uchwała Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu 

o nadaniu dr. Krzysztofowi Pawlikowi stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych 

w dyscyplinie nauki biologiczne. 
 


