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Dziekan
Wydziału Biologii
Uniwersyietu 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 oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz.U. z2Q03 l., nr 65, poz.595, Dz.U. z 2005 r., nr'164, poz. 1365, Dz,U, z2011 r., nr

84, poz. 455), zwana dalej ustawą informuje, iż w dniu 5 mąa 2014 r. powołała komisję

habilitacyjną w skład której wchodzą

1. przewodniczący komisji - prof. Józef Szmeja - Uniwersyiet Gdański,

2. sekretarz Komisji - dr hab. Julian Chmiel - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

3, recenzent - prof. Jan Matuła - Uniwersytet Przyrodniczy We Wrocławiu,
v 4, recenzent - prof, Bożena Zakryś - Uniwersytet Warszawski,

-5. recenzeni komisji - dr hab. Mariusz Pełechaty - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

6. członek komisji * dr hab, Joanna Żelazna-Vlieczorek - Uniwersytet Łódzki,

7. członek komisji - prof. Ryszard Gołdyn - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

W celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr, Jacka URBAN|AKA wszczętego w dniu

12 lutego 2014 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.

osób o powołaniu ich W skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji sprawy.

W załączeniu Centralna Komisja pżekazuje dokumentację, o której mowa w ań. 18a ust, 1

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości:

dr Jacek urbaniak
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Dziekan

Wydziału Biologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w poznaniu

Uprzejmieinformuję,ŻeCentralnaKomisjadoSprawStopniiTytułównapodstawie

ań. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym

oraz o §topniach itytule w zakresie sztuki (Dz.U. z2003 r,, nr 65, poz. 595, Dz.U, z 2005

r,. nr 164, poz. 1365, Dz.U.z2011 r., nr84, poz,455), zwana dalej ustawą zmieniła

swoje postanowienie z dnia 5 maia 2014 r. W sprawie powołania Komisji

w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jacka URBANIAKA,

Zmiana polega na tym, że zamiast prof. Jana Matuły powołuje się w ww,

postępowaniu na recenzenta prof. Konrada Wołowskiego z lnstytutu Botaniki Po|skiej

Akademii Nauk w Krakowie.

Do wiadomości:

- Jacek Urbaniak T dr hab, 'Iomasz Borcckl


