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Sprawozdanie z przebiegu postępowania habi!itacyjnego

W dniu 16 marca 2012 r. pismem nr BCK-Ill-L-6132/201,2 Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adriana Surmackiego
zatrudnionego na etacie adiunkta w Zakładzie Ekologii i Biologii Ptaków na Wydziale
Biologii UAM w Poznaniu i wyznaczenie 3 członków komisji.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 23 marca żO1,2 r, wyznaczeni
zosta l i:

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

- Prof. dr hab. Tomasz Osiejuk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu -
recenzent,

- Prof. dr hab. Leszek Rychlik, Uniwersytet im, A. Mickiewicza w Poznaniu -
członek komisji.

Uchwała RW nr 6/03/2012 z dnia ż3 marca żOtż r, informująca o ich powołaniu
została przesłana do CKSS|T 26 marca 2OL2 r.

CKSSiT pismem nr BCK-lll-L-6L3żl2012 z dnia 26 kwietnia 2OL2 r. powołało komisję
d/s przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Adriana Surmackiego; pismo
wpłynęło na Wydział Biologii UAM w dniu 8 maja2012r,

Członkowie komisji zaproponowani przez WB zostali zaakceptowani i CK powołała
dodatkowo następujących czterech człon ków:

- Prof. dr hab. Krzysztof Jażdzewski, Uniwersytet Łódzki - przewodniczący
komisji,

- prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski - recenzent,
- Prof. dr hab, Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański - recenzent,
- Prof. dr hab. Leszek Jerzak, Uniwersytet Zielonogórski - członek komisji.

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.J Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Pismem WB-528-11/Iż z dnia 9 maja żOtZ r. zwroci| się do recenzentów z prośbą o
Przygotowanie recenzji; jednocześnie wszystkim członkom komisji przesłano
dokumentację elektroniczną habilitanta.

W dniu 16 maja żOL2r, wpłynęło na WB UAM pismo od prof. Ludwika Tomiałojcia o
rezygnacji z przygotowania recenzji. Pismem nr WB-564-201,1/201,2 z dnia 16 maja
20L2 r. WB UAM powiadomił rezygnacji recenzenta CKSS|T.

Pismem nr BCK -lll-L-6132/201,2 z dnia 28 maja 2012 r, CKSS|T poinformowała WB
UAM o zmianie składu komisji i powołaniu prof. dr hab. Andrzeja Dyrcza, Uniwersytet
Wrocławski 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 2012 r. pismo nr WB-607-
t1,/12 do prof, Dyrcza z prośbą o przygotowanie recenzji. Przewodniczący i sekretarz



komisji zostali powiadomieni o zmianie składu komisji przez WB UAM pismem nr WB-
65t-201,t/2Ot2 z dnia 13 czerwca 2012 r.

8, Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 5 lipca ZOLż r. i wszystkie
recenzje w tym samym dniu zostały wysłane do członków komisji (pismo WB-7O8-
20II/z0I2). Wszystkie recenzje były pozytywne i uprawniały komisję do
dopuszczenia Habilitanta do dalszego etapu postępowania habilitacyjnego.

9. Członkowie komisji potwierdzili odbiór dokumentacji do dnia 18 lipca 2012 r. W
związku z tym, po uzgodnieniach telefonicznych Przewodniczący komisji podjął
decyzję o jednokrotnym zebraniu komisji i wyznaczył termin spotkania komisji na
dzien 7 sierpnia 20t2 r, na godz. 1,2:O0 w Collegium Biologicum Wydziału Biologii
UAM w Poznaniu. Wszyscy członkowie komisji potwierdzili swe uczestnictwo w
zebraniu.

10. Komisja, w pełnym składzie, na zebraniu w dniu 7 sierpnia żOl2r, podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr.
Ad rianowi su rmackiemu.

11. W dniu 8 sierpnia Sekretarz komisji przekazał uchwałę wraz ze stosowanymi
załącznikami Dziekanowi Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Bogdanowi
Jackowiakowi.

Poznań, dnia 8 sierpnia 2OI2 r, Sekretarz komisji
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ProdJ, hab. Jacek Dabert


