
Poznań, dnia 7 czerwca 2012 r. 
 
 
 

 
HARMONOGRAM  przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Witolda WACHOWIAKA : 
 
Pismem z dn. 14 grudnia 2011 r. (pismo Nr BCK-III-L 6094/2011) r. Centralna Komisja 
do Spraw Stopni i tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z 
prośbą o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Witolda Wachowiaka, 
zatrudnionego na etacie adiunkta w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w 
Kórniki i wyznaczenie 3 członków komisji. 
 
Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 27 stycznia 2012 r. wyznaczeni 
zostali: 
Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski – do pełnienia funkcji sekretarza komisji,  
Dr hab. Emilia Brzosko – jako recenzent, 
Prof. dr hab. Jan Sadowski– członek komisji. 
Uchwała RW nr 9/01/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.  
Informacja o ich powołaniu została przesłana do Centralnej Komisji pismem z dn. 30 
stycznia 2012 r. (nr pisma WB-271-2011/2012) 
 
Na przewodniczącą komisji wyznaczona została prof. dr hab. Ewa Bartnik – Uniwersytet 
Warszawski, na sekretarza prof. dr hab. Grzegorz Jackowski – Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, na recenzentów: prof. dr hab. Krzysztof Spalik - Uniwersytet 
Warszawski, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko - Uniwersytet Gdański, oraz dr hab. Emilia 
Brzosko - Uniwersytet w Białymstoku; pozostali członkowie komisji to: prof. dr hab. 
Mieczysław Czekalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i prof. dr hab. Jan Sadowski – 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Informacja o wyznaczeniu wyŜej 
wymienionych osób była zawarta w piśmie  Centralnej Komisji nr BCK-III-L-6094/2011 z 
dnia 27 lutego 2012r. (wpłynęło na Wydział Biologii 09 marca 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. 
zmianami) Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozesłał do recenzentów 
stosowne pisma z prośbą o przygotowanie recenzji (data wysłania: 14 marca 2012r., pismo nr 
WB-395-11/12). 
Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii 14 maja 2012r.  
 
Wszystkie recenzje były pozytywne i uprawniły komisję do dopuszczenia Habilitanta do 
dalszego etapu postępowania habilitacyjnego. 
 
17 maja 2012 r. nastąpiło przekazanie dokumentacji elektronicznej przesłanej przez 
Habilitanta oraz kopii recenzji przewodniczącej i sekretarzowi komisji a w dniach 21-23 
maja 2012 pozostałym członkom komisji została przekazana informacja o wpłynięciu 
wszystkich recenzji i o konieczności rozpoczęcia kolejnego etapu postępowania 
 



Decyzja  decyzji o jednokrotnym zebraniu komisji zapadła 3 czerwca 2012r. Wyznaczono 
terminu spotkania komisji na dzień 6 czerwca 2012 r. na godz. 10.00 w Coll. Biologicum na 
Wydziale Biologii w Poznaniu. 
 
03.06.2012 r. wszyscy członkowie komisji potwierdzili  uczestnictwo w zebraniu  
 
06.06.2012 r. miało miejsce zebranie członków komisji. Podjęto uchwałę o pozytywnym 
zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Witoldowi 
Wachowiakowi 
 
07.06.2012 r. nastąpiło przekazanie uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii UAM prof. dr 
hab. Bogdanowi Jackowiakowi.  
 
 
        

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski 
       sekretarz komisji 
 


