
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Leśniewicza 

 

06 maja 2013 r. – wszczęcie postępowania  

pismo CK z dn. 06 maja 2013 r. Nr BCK-6414/2013 (pismo wpłynęło na WB 08 maja 2013 r.) – 

CK zwraca się do RW WB UAM o przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków komisji 

24 maja 2013 r. – uchwała RW w sprawie powołania 3 członków komisji  

 prof. dr hab. Wiesława JARMUSZKIEWICZ z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

– sekretarz 

 dr hab., prof. UAM Mikołaj OLEJNICZAK z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

– recenzent 

 dr hab., prof. UAM Krzysztof SOBCZAK z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

– członek komisji  

 

pismo WB do CK z dn. 24 maja 2013 r. nr pisma WB-513-2012/2013 w sprawie zgody na 

przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę WB 3 członków komisji w osobach jw. 

pismo CK z dn. 03 czerwca 2013 r. Nr BCK III-L-6414/2013 (pismo wpłynęło na WB 11 czerwca 

2013 r.) – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

 Przewodniczący komisji – prof. Tomasz Twardowski 

 Sekretarz komisji – prof. Wiesława Jarmuszkiewicz 

 Recenzent – prof. Jacek Hennig 

 Recenzent – prof. Hanna Jańska 

 Recenzent – dr hab. Mikołaj Olejniczak 

 Członek komisji – prof. Paweł Sowiński 

 Członek komisji – dr hab. Krzysztof Sobczak 

pisma WB z dn. 12 czerwca 2013 r. nr pism WB-604-2012/2013– pisma do recenzentów o 

przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitanta 

pisma WB z dn. 13 czerwca 2013 r. nr pism WB-605-2012/2013 – przekazanie informacji o 

powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 

komisji (przewodniczącemu, sekretarzowi i 2 członkom komisji) 

22 lipca 2013 r. - wpłynięcie ostatniej recenzji 

pisma WB z dn. 23 lipca 2013 r. - przekazanie kopii recenzji członkom komisji 

06 sierpnia 2013 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej  

06 sierpnia 2013 r. - przekazanie uchwały komisji habilitacyjnej oraz pozostałej dokumentacji na 

ręce Dziekana Wydziału Biologii UAM 

 

 

      


