
Sprałvozdanie z przebiegu postępowania ha bilitacyjnego
dr. Artura Gołałvskiego

1. W dniu 18 maja 2012 roku Pan dr Artur Goławski zwrocił się do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na
podstawie osiągnięcia naukowego składającego się z cyklu 5 publikacji pt. Czynniki
wpływające na strukturę ptaków zimujących w kłajobrazie rolnicrym wschadniej Polski,
Wskazał jednocześnie Wydział Biologii Uniwersytetu im. A, Nfickiewicza w Poananiu
jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego,

2. W dniu 2l maja 2012 wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Arturowi Goławskiemu w
dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia,

3. W dniu ż2 maja 20l? t. pismem nr BCK-[ILL-6330/20I2 Cerrtralna Komisja do Spraw
§topni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Artura Goławskiego zatrudnionego na
etacie adiun}ta w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach iwyznaczenie 3 cźonków komisji, w tym sekretarza komisji i recenzenta.

4. Na posiedzeniu Rady Wydziafu Biologu UAM w dniu ż7 czetwca 2012 r. do składu
komisj i wy znaczeń zo stali :

- prof, dr hń. Tomasz Osiejuk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz
komisji,

- dr hab. Krzysztof Kujawą Instytut Srodowiska Rolniczego i Leśnego PAN w
Poznaniu - recenżent,

- dr hab. Ziemowit Kosiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - członek
komisji.

Uchwała RW nr rula6/20l2 z dnia 27 czemvca 201? r. informująca o ich powołaniu została
przesłana do CKSSiT - pismo WB-704l201ll2a12 z dńa0ó.a7.ż012 r.}

5. CKSSiT pismem nr BCK-I[-L-6330|20I2 z dńa 3 września 2Ol2 r. powołało komisję d/s
przeprowadaenia po§tępowania habilitacyjnego dr. Artura Goławskiego, pismo wŃnęło
na Wydział Biologii UAM w dniu t4 września 2al2 r.

6, CzłoŃowie komisji zaproponowani przeż, Wydział Biologii UAM zostali zaakceptowani i
Centralna Komisja powołała dodatkowo następujących czterech członków:

- prof, dr hab. Grzegorz Węgrayn (Uniwersytet Gdński) - przewodniczący komisji,
- dr hab. Józef Wtkowski (Uniwer§ytet Wrocławski) - recenzent,
- prof. dr hab. Piotr Bogdan Kamiński (Collegium Medicum im. L. Rydygiera w

Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - ręcenzent,
- dr hab. Wiesław Walankiewicz (Uniwersytet Prąnodniczo-Humanistyczrry w

Siedlcach} - członek komisji.

?. Zgodńe w wymogami art. l8a ust. 8 Ustarły z dńa 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztlJki (Dz. U, nr 65,
poz. 595 z późn. zm.) Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pismami
WB_805-20Ill20t2 i WB-806_ZanDaU z dńa 17 września 20t2 r. zwrócił się do
dwóch recenzentów (prof dr hab. Piotra Bogdana Kamińskiego i dr hab. Krzysźofa
Kujawy) z prośbą o pfzygotowanie recenzji; jednocześnie wobec faktu, że dr hab. Józef



Witkowski jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytefu Wrocławskiego podjęto
kontakt telefoniczny w cęlu ustalęnia adresu, na który naleĄ przesłać dokumentację.
Podczas rozmowy telefonicarej uzyskano informację, ze dr hab. Józef Witkowski prosi,
aby nie prrysyłać dokumentacji gdyż nie moze podjąć się przygotowania receĘi i
niezwłocanie prześle pismo w tej sprawie do Dziekana Wydziału Biologii UAM. Pismem
nr WB-840-201ll2a1ź z dnia 24 wrzęśnia 2alż r. przesłano wszystkim pozostĄm
cdoŃom komisji informację wraz z dokumentacją elektroniczną habilitanta.

8. W dniu 24 września 201ż t. wpłynęło na ręce Dziekana Wydziafu Biologii UAM w
Poznaniu, prof dr hab. Bogdana Jackowiaka pismo od dr. hab. Józefa Witkowskiego o
rezygnacji z przygotowania receĘi. Pismem nr WB-819-20W2an z dńa 25 wrzęśńa
2aQ r. Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu powiadomił CKSSiT o rerygnacji
dr. hab. Józefa Witkowskiego z przygotowania recenzji.

9. Pismem nr BCK -III-L-6330l20l2 z dnia l0 paedziernika 20t2 r, CKSSiT poinformowała
Dziekana Wydziafu Biologii UAM o zmianie składu komisji i powołaniu prof dr, hab.
Andrzeja Dytcza, Uniwersytet Wrocławski na recenzenta. Pismo to wpłynęło na WB
UAM w dniu 19 pułdziernika ż0l2 r. W zrviąlku z tym Dziekan Wydziału Biologii UAM
wystosował w dniu 19 pazdziernika 2al2 r. pismo nr WB-54-20I1/20L2 do profl Dytczaz
prośbą o pruygCItowanie recenzji,

10, W dniu 9 pazdziernika 201'? r. wpłynęło na ręce Dziekana Wydziału Biologii UAM w
Poznaniu, prof dr hab. Bogdana Jackowiaka pismo od prof. dr. hab. Tomasza Osiejuka o
reeygnacji z fuŃcji Sekretarza komisji. Pismem nr WB-72-20l2l2aB 7 dnia 29
pazdziemika 2al2 r. Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu powiadomił CKSSiT
o rezygnacji prof dr. hab. Tomasza Osiejuka z fuŃcji Sekretarza komisji. Jednocześnie w
tym §amym piśmie poinformował CKSSiT o podjętej w dniu 26 pńdziernlka 2012 roku
uchwale Rady Wydziału Biologii w sprawie wyznaczenia dr. hab, Juliana Chmiela na
funkcję Sekretarza komisji.

11. Pismem nr BCK -m-L-6330/20l2 z dnia 21 listopada 2Ol2 r. CKSSiT poinformowała
Dziekana Wydziału Biologii UAM o zmianię składu komisji i powołaniu dr. hab. Juliana
Chmiela, Uniwersytet im. A. I!fickiewicza w Poznaniu na fuŃcje sekretarza komisji,
Pismo to wńrnęło na WB UAM w dniu 26 listopada żQlż r, W zwiąku z rym Dziekan
Wydziału Biologii UAM wystosował w dniu 27 listopada ż0l2 r, pismo nr WB-130-
2al2l2a3 do dr. hab. Juliana Chmiela z prośbą o przyjęcie fuŃcji sekretarza komisji. Do
pisma przewodniego dołączony został komplet dokumerrtacji niezbędnej do pekrienia
funkcji sekretarza komisji. Przewodniczący komisji został powiadomiony o zmianie
składu komisji przęz Dziekana Wydziału Biologii UAM pismem nr WB-130-20I2Iżan
z dnia 27 listopada 2012 r. (wysłano jedno pismo informujące o zmiąnię recenzenta i
sekretarza).

12. Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 30 pńóńerńka2al2 r. Wszystkie
recenzje zostaĘ wysłane do cźonków komisji (pismo WB-l30-20l2/2aB z dńa 27
listopada żal€ r). Opóźnienie w przekazaniu recenzji wynikało z trwających procedur
zńryanych ze zmianami w składzie komisji habilitacyjnej - zgodnie z pkt 10 i 11).

Wszystkie recenzje byĘ pozytywne i uprawniĄ komisję do dopuszczenia Habilitanta do
dalszego etapu postępowania habilitacyjnego.



13. Sekretarz komisji przystąpił do ustalania terminu posiedzenia komisji. Na podstawie

wstępnych uzgodnień z wszysthmi członkami komisji, w dniu 7 grudnia 2012 r. Podjął
decyzję o jednokrotnyrn zebraniu komisji i wyznaczył termin posiedzenia na dzień 15

grudnia 2aT2 r. na godz. 11:30 w Collegium Biologicum Wydziału Biologii UAM w
Poznaniu, Wszyscy cźoŃowie komisji potwierdzili swe uczestnictwo w zebraniu.

13. Komisja" w składzię 7 osób, na zebraniu w dniu 15 grudnia ż0l2 r. podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu dr.

Arturowi Goławskiemu.

14. w dniu 17 grudnia Sekretarz komisji przekazń uchwałę wraz zę stosowanymi

zńączńkań Dziękanowi Wydziału Biologii UAM prof dr hab. Bogdanowi
Jackowiakowi.

Poznań, dńa 17 grudnia 2al2 r

miel


