
s p rawozd a n ie z przebiegu postępowan ia h a bilitaryj nego
dr. Mikołaja Kokocińskiego

l. W dniu 3 kwietnia 2013 roku pan dr Mikołaj Kokociński zrryrócił się do Centralnej Komisji

do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacYjnego na

podsiawie osiągnięcia naukowego składającego się z cyklu 5 publikacjt Pt. ,,Ekołogia i

tolcsyczność sińc: Cylindrospermopsis raciborskii (Wołoszyńslra) SeenaYYa & Subba Raju

oraz Planhothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis and KomóreĘ'.
Wskazał jednoczeńe Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznańu
jako jednóstĘ organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacYjnego.

ż. v/ dniu 9 kwietnia 2013 wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Mikołajowi
Kokocińskiemu w dziedńńe nauk biolo giczrlych, w dyscyplinie ekologia.

3. W dniu 10 kwietnia2013 r. pismem nr BCK-63tll20l3 Centralna Komisja do SPraw

Stopni i Tytułów zwróciła sig do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z ProŚbą o

prrLptowidzeńe postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Kokocińskiego

żut odrriorrego na etacie adiunkta w Collegium Polonicum,Wydziń Biologii, UniwersYtet

im. Adama Mickiewicza i wyznaczęnie j członków komisji, w tym sekretarza komisji i
ręcetlzeŃa.

4. Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 26 kwietnia 2013 r. do składu

komisj i wyznaczeń zostali :

- dr-hab. prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu -
sekretarz komisji,

- dr hab. prof. UAM Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w

Poznaniu -receruent,
- prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu -

członek komisji.

5. Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr WB-469-20l2l20l3 z dnia29.04-2013 r.

skierowan}m do CKSSii przekazń informacje o zgodzie Rady Wydziału Biologii UAM
w pomaniu na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja

Kokocińskiego i wyrnacr"ńu trzech osób (w.) do składu komisji habilitacYjnej.

6. CKSSiT pismem nr BCK III-L-6311l20l3 z dnia3 czer:wcaZa13 r. powołało komisję d/s

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Kokocińskiego; Pismo
wpĘnęło na Wydział Biologii UAM w dniu 11 czer:wca}}l3 r,

7. Cńotlkowie komisji zaproponowani przez Wydział Biologii UAM zostali zaakcePtowani i
Centralna Komisj a powołała dodatkowo następuj ących cźerech członków:

- prof. ar naU. Jerzy Srwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w

Krakowie) - przewodni czący komisj i,
_ prof. dr hab. Józef Szrreja (Uniwersytet Gdński) _ recenzent,

- prof. dr hab. Barbara Pawlik_Skowrońska (Polska Akademia Nauk, Centrum Badń
Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym) - recenzent,

- prof. dr hah Jan Matuła (Uniwersfiet Przyrodniczy we Wrocławiu) - członek

komisji.



8. Zgodnie w wymogami art. 18a ust. 8 Ustawy z dńa 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tyttile naukowym araz o stopniach i tytule w zakresie szfŃi (Dz. U. nr 65,

poz. 595 z późn. zm.) Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pismami

WB-601-20l2l20l3 z dnta 12 czer:wca2013 r. mwócił się do trzęch recenzentów (prof. dr

hab. Barbary Pawlik-Skowrońskiej, dr hab. prof. UAM Elżbiety Szeląg-Wasielewskiej i
prof. dr hń. Iózefa Szrreji) z prośbąo przygotowanie recenzji;
pirrrr.. nr WB-614-20I2lż0l3 z dnia 17 czerwca 20t3 r. przesłano wszystkim

pozostałym członkom komisji informację o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji
wraz z dokumentacją elektroniczną habilitanta.

9. ostatnia recenzjawpĘnęła na Wydział Biologii w dniu 19 lipca 2013 r. Wszystkie recenzje

zostĘ wysłane do członków komisji (pismo WB-7I7-20l2l20I3 z dńaZżliPca}}I3 r).

Wszystkie receluje były pozyfywne i uprawniały komisję do dopuszczenia habilitanta do

dalszego etapu postępowania habilitacyjnego.

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

wstępnych uzgodnień z wszystkimi członkami komisji, w dniu 16 sierpnia 2013 r. Podjd
decyzję o jednokrotnym zebraniu komisji i wyznaczył termin posiedzenia na dzięń 13

września 2013 r. na godz. 11:00 w Collegium Biologicum Wydziału Biologii UAM w
Poznaniu. Wszyscy członkowie komisji potwierdzili gotowość uczestnictwa w
posiedzeniu komisji.

11. W dniu 11 września prof. dr hab. Jan Matuła (członek komisji) powiadomił drogą

elektroniczną sekretarza komisji o braku możliwości wzięcia udziafu ze względu na Ą
stan zdrowia (konieczność udania się do szpitala) przesyłając jednocześnie na piśmie swe

pozytywne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

12. Sekretarz komisji niezwłocznie powiadomił o Ęm fakcie drogą elektronicmą
Przewodniczącego komisji .

13. w dniu 12 września Przewodniczący komisji, uwzględniając okoliczności proceduralne

podjął decyzjęo spotkaniu komisji w dniu 13 września w składzie 6-osobowym.

14. Komisją w składńe 6 osób (uwzględniwszy pozytywne stanowisko prof. MafuĘ
wyrilzone na piśmie), na zebrańu w dniu 13 września 2013 r. podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu dr.

Mikołaj owi Kokocińskiemu.

15. W dniu 18 września 2013 r. Sekretarz komisji przekazŃ uchwałę wraz z załącznkarri
Dziekanowi Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Bogdanowi Jackowiakowi.

. Julian Chmiel

Poznń, dnia 18 września 2013 r.


