
Poznań, dnia 6 kwietnia 2012 r. 
 
 
 

 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: 
 
14 listopada 2011 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i tytułów zwróciła się do Rady 
Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego dr. Macieja Konrada Skorackiego zatrudnionego na etacie adiunkta w 
Zakładzie Morfologii Zwierząt na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu i wyznaczenie 3 
członków komisji. 
 
Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 25.11.2011 r. wyznaczeni zostali: 
prof. dr hab. Jerzy Błoszyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu – do pełnienia 
funkcji sekretarza komisji, dr hab. Joanna Mąkol z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu – jako recenzent, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicz w Poznaniu – na członka komisji. 
Uchwała RW nr 5/11/2011 z dnia 25.11.2011 r. Informacja o ich powołaniu została przesłana 
do Centralnej Komisji dnia 28.11.2011 r. 
 
Na przewodniczącą komisji wyznaczona została prof. dr hab. Ewa Bartnik z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Na recenzentów wyznaczeni zostali: prof. dr hab. Wojciech Witaliński z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Sławomir Kadulski z Uniwersytetu Gdańskiego, a na 
członka komisji - prof. dr hab. Grzegorz Gabryś z Uniwersytetu Zielonogórskiego (pismo nr 
BCK-III-L-6036/2011 z dnia 30 stycznia 2012 r./ data stempla pocztowego 03.02.2012 r./ 
wpłynęło na Wydział Biologii 7.02.2012 r.). 
 
Zgodnie w wymogami art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. 
Zm.) Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozesłał do recenzentów 
stosowne pisma z prośbą o przygotowanie recenzji (data wysłania: 9.02.2012 r.) (pismo nr 
WB-302-11/12). 
Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii 29.03.2012 r. 
 
Wszystkie recenzje były pozytywne i uprawniają komisję do dopuszczenia Habilitanta do 
dalszego etapu postępowania habilitacyjnego. 
 
30.03.2012 r. przekazanie dokumentacji elektronicznej przesłanej przez habilitanta oraz kopii 
recenzji przewodniczącej i sekretarzowi komisji. 
 
02.04.2012 r. przekazanie informacji pozostałym członkom komisji o wpłynięciu wszystkich 
recenzji, a tym samym przekazanie informacji o konieczności rozpoczęcia kolejnego etapu 
procesowania. 
 
20.04.2012 r. podjęcie decyzji o jednokrotnym zebraniu komisji. Wyznaczenie terminu 
spotkania komisji na dzień 26 kwietnia 2012 r. na godz. 14.00 w Coll. Biologicum na 
Wydziale Biologii w Poznaniu. 
 
21-24.04.2012 r. potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu przez członków komisji. 



 
26.04. 2012 r. zebranie członków komisji. Podjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Konradowi Skorackiemu.  
 
27.04.2012 r. przekazanie uchwały wraz załącznikiem Dziekanowi Wydziału Biologii UAM 
prof. dr hab. Bogdanowi Jackowiakowi.  
 
 
        

Prof. dr hab. Jerzy Błoszyk 
       Sekretarz komisji 


