
CENTRALNA KOM|SJA
DO SPRAW STOPNI l TYTUŁOW

Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

Nr BCK - lll-L-621112013

Warszawa, 8 kwietnia 2013 r,
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Dziekan
Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w poznaniu

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie ań. 18 a ust, 5 ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym olaz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. z2003 r., nr65, poz.595, Dz, U. z2005r,,nr 164, poz. 1365, Dz. U. z2011 r.,nr

84, poz. 455), zwana dalej ustawą, informuje, iz w dniu 8 kwietnia 2013 r. powołała komisję

habilitacyjną, w skład ktorej wchodzą:

1. przewodniczący komisji - prof. Waldemar Siciński - Uniwersytet Łódzki

2. sekretarz komisji - prof. Jerzy Błoszyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. recenzent - prof. Agnieszka Draber-Mońko - Muzeum i lnstytut Zoologii Polskiej Akademii

Nauk w Warszawie -

4. recenzent - prof. Małgozata Skrzypczyńska - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlataja

w krakowie

5, recenzent - dr hab. Marek Bunalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6. członek komisji - prof. Józef Szmeja - Uniwersytet Gdański

7. członek komisji - dr hab. Adam Głazaczow - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Szymona MATUSZEWSK|EGO,

wszczętego w dniu 14 marca 2O13 r.w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu z uprzejmą prośbą o powiadomienie w imieniu Centralnej Komisji ww.

osob o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji dr.

Szymona Matuszewskiego,

\N załączeniu Centralna

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości :

- dr Szymon Matuszewski
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Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w ań. 18a ust.
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Pałac Kultury i Nauki
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Warszawa, 3 czerwca 2013 r.
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Dziekan

Wydziału Biologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w poznaniu

Uprzejmie informuję, ze Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułow na podstawie

ań. 1B a ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U, z2005

r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z2011 r., nr 84, poz.455), zwana dalej ustawą, zmieniła

swoje postanowienie z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji w

postępowaniu habilitacyjnym dr. Szymona MA-|USZEWSKIEGO,

Zmiana polega na tym, że zamiast prof. Agnieszki Draber-Mońko powołuje się w ww.

postępowaniu na recenzenta prof. Lecha Borowca z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do wiadomości:

- dr Szymon Matuszewski
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