
Sprawozdanie z przebiegu postępowania habilitacyjnego

1,. W dniu 15 lutego 2OL2 wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Jadwigi
Grinn-Gofroń w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia

ż, W dniu 16 lutego 2OL2r. pismem nr BCK-lll-L-6O9Bl20I2 Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Jadwigi Grinn-Gofroń
zatrudnionej na etacie adiunkta w Katedrze Taksonomii Roślin i Fitogeografii
Uniwersytetu Szczecińskiego i wyznaczenie 3 członków komisji,

3. Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 23 marca 201,2 r. wyznaczeni
zostali:

- prof, dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu -
sekretarz komisji,

- prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie - recenzent,

- dr hab. Piotr Szkudlarz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - członek
komisji.

Uchwała RW nr 5lo3lżOt2 z dnia ż3 marca 20Iż r, informująca o ich powołaniu
została przesłana do CKSSiT 26 marca 20tż r. (pismo WB-416-20t1,120L2)

4, CKSSiT pismem nr BCK-Ill-L-6098/2012 z dnia 26 kwietnia 2OIż r. powołało komisję
dls przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Jadwigi Grinn-
Gofroń; pismo wptynęło na Wydział Biologii UAM w dniu 8 maja 20L2 r.

5, Członkowie komisji zaproponowani przez WB zostali zaakceptowani i CK powołała
dodatkowo następujących czterech członków:

- prof. dr hab. Tomasz Twardowski, lnstytut Chemii Bioorganicznej PAN w
Poznaniu - przewodniczący komisji,

- prof. dr hab. Barbara Gumińska, Uniwersytet Jagielloński w Karkowie -
recenzent,

- prof. dr hab. Maria Dynowska, Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie
- recenzent,

- prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, lnstytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
w Krakowie - członek komisji.

6. Zgodnie w wymogami art. 18a ust. 8 ustawy z dnia ].4 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr
65, poz. 595 z poŹn. Zm,) Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
pismami WB-542-11/I2 i WB-543-IL|1,2 z dnia 10 maja 2012 r, zwrócił się do
recenzentów z proŚbą o przygotowanie recenzji; jednocześnie wszystkim członkom
komisji przesłano dokumentację elektroniczną habilitanta.

7. Wyżej wymienione pisma wysłano jedynie do dwojga recenzentów, gdyz w związku z

uzyskaną wczeŚniej telefonicznie informacją od prof. Barbary Gumińskiej o rezygnacji
z podjęcia się przygotowania recenzji, nie wysłano do niej prośby o recenzję, lecz



skierowano w dniu 11- maja ż012 r. pismo Nr WB-534-20tt/ż012 informujące o
powołaniu na recenzenta wraz z prośbą o przesłanie oficjalnej pisemnej rezygnacji.

W dniu 2L maja 20Iż r. wpłynęło na WB UAM pismo od prof. Barbary Gumińskiej o
rezygnacji z przygotowania recenzji. Pismem nr WB-573-żOl.J-/\alz z dnia 22 maja
2OI2r, WB UAM powiadomił rezygnacji recenzenta CKSS|T.

9. Pismem nr BCK -lll-L-6098/żOLL z dnia 28 maja 2Ot2 r, CKSS|T poinformowała WB
UAM o zmianie składu komisji i powołaniu prof. dr hab. Adama Bucińskiego,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na recenzenta, Pismo to wpłynęło na

WB UAM w dniu 4 czerwca 2012 r. W związku z tym WB UAM wystosował w dniu 5

czerwca 2Ot2 r, pismo nr WB-606-I1"/D do prof. Bucińskiego z prośbą o
przygotowanie recenzji. Przewodniczący i sekretarz komisji zostali powiadomieni o
zmianie składu komisji przez WB UAM pismem nr WB-650-201,1,120t2 z dnia ].3

czerwca 2Ot2 r,

10. Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 19 lipca 2OL2 r, i wszystkie
recenzje w tym samym dniu zostały wysłane do członków komisji (pismo WB-730-
2Ott/2OI2). Wszystkie recenzje były pozytywne i uprawniały komisję do
dopuszczenia Habilitanta do dalszego etapu postępowania habilitacyjnego,

11. Członkowie komisji potwierdzili odbiór dokumentacji do dnia 31 lipca 2012 r. W
związku z tym podjęto próbę telefonicznego uzgodnienia terminu posiedzenia
komisji. Ze względu na długoterminowy wyjazd zagraniczny prof, Andrzeja
Chlebickiego (do połowy września 2OL2 r.) możliwe było uzgodnienie terminu jedynie
w gronie 6 członków komisji.

]-2. Przewodniczący komisji w dniu 6 sierpnia 2012 r. podjął decyzję o jednokrotnym
zebraniu komisji iwyznaczyłtermin spotkania komisji na dzień 20 sierpnia 20L2r,na
godz. L2:O0 w Collegium Biologicum Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Wszyscy
członkowie komisji, poza prof. Chlebickim, potwierdzili swe uczestnictwo w zebraniu,

1-3. Komisja, w składzie 6 osób, na zebraniu w dniu 20 sierpnia żOtżr. podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr
Agnieszce Jadwidze G rinn-Gofroń,

1"4. W dniu 21 sierpnia Sekretarz komisji przekazał uchwałę wraz ze stosowanymi
załącznikami Dziekanowi Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Bogdanowi
Jackowiakowi.

Sekretarz komisjiPoznań, dnia 21 sierpnia żOLZ r,
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prVar. hab. Jacek Dabert


