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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 2oo3 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz,U. z2OO3r., nr 65, poz.595, Dz.U. z2005r., nr,164, poz. 1365, Dz.U. z2011 r., nr

84, poz, 455), zwana dalej ustawą informuje, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. powołała komisję

habilitacyjną w skład której wchodzą

'l. przewodniczący komisji - prof. Józef Szmeja - Uniwersytet Gdański,

2, sekretarz Komisji - prof. Jacek Dabeń _ Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu,

3. receńzent - prof, Tomasz Wesołowski - Unilversytet Wrocław§ki,

4. recenzent - dr hab. Piotr Zieliński - Uniwersytet Łódzki,

5. recenzent komisji - dr hab, Tomasz Mazgajski - Muzeum i lnstytut Zoologii Polskiej

Akademii Nauk w Warszawie,

6. członek komisji - dr-hab. Dorota Czeszczewik - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

w siedlcach,

7, członek komisji - dr hab. Lechosław Kr.rczyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jakuba KoslcKlEco Wszczętego W

dniu 10 grudnia 2013r.w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Bio|ogii Uniwersytetu im. Adama

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

osób o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o pzekazanie dokumentac,ji sprawy,

w załączeniu centralna komisja przekazuje dokumentację, o której mowa w ań, 18a ust. 1

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości:

dr Jakub kosicki
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Dziekan

Wydziału Biologii

U niwersytetu im, Adama Mickiewicza

w poznaniu

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie

ań. ,18 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. z 2003 l,, nr 65, poz. 595, Dz.U, z 2005

r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2O11 r., nr 84, poz. 455), zwana dalej ustawą, zmieniła

swoje postanowienie z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji

w postępowaniu habilitacyjnym dr, Jakuba KOSlCKlEGO.

Zmiana polega na tym, ze zamiast prof. Tomasza Wesołowskiego powołuje się w ww.

postępowaniu na recenzenta dr hab. Mańę Borowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodn
Do wiadomości:

- dr Jakub Kosicki
Prąf. dr h


