
Harmonogram postępowania Komisji Habilitaryjnej w celu przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr. Srymona Matuszewskiego

14 marca2013 r, -wszczęcie postępowania

Pismo z dn. 15 malca 2013 r, Nr BCK-62lll20I3 (pismo wpłynęło na WB 19 marca2013 r.)

- CK zwTaca się do RW o powołanie 3 członków komisji

22 marca2Dl3 r. - powołanie przez RW 3 członków komisji

prof. dr hab. Jerzy Bł,oszyr z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu -
sekretarz
dr hab. Marek BuNłlsru z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - recenzent

dr hab., prof. UAM Adam Grlznczow z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza
w Poznaniu - członek komisji,

pismo z dn. 8 kwietnia 2013 r. Nr BCK III-L-62|I|20I3 (pismo wpłynęło na WB 16

kwietnia 2013 r.) - powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący komisji - prof. Jacek Siciński;

Sekretarz komisji - prof. Jerzy Błoszyk

Recenzent - prof. Agnieszka Draber-Mońko

Recenzent - prof. Mńgorzńa Skrzypczyńska

Recenzent - dr hab. Marek Bunalski

Członęk komisji - prof. J ózef Szmej a

Członek komisji dr hab. Adam Głazaczow

pismami z dn. 16 kwietnia 2013 r. - przekazanie dokumentacji recenzentom

pismami z dn. 18 lrwietnia 2013 r. - przekazanię dokumentacji pozostałym człoŃom
komisji

06 maja 2013 - pismo zrezygnacjąprof. Agnieszki Draber-Moiko z funkcji ręcęnzęntaz
uwagi nazły stan zdrowia

09 maja 2013 - pismo WB do CK w sprawie rezygnacji prof. A. Draber-Mońko (nr pisma
WB-488-20I2l20I3)

pismo CKz dn. 3 czerwca2013 r. (wpłynęło na WB dn. 10 częrwca2\I3 r.) - powołanie w
miejsce prof. Agnieszki Draber-Mońko na recenzenta prof. dr hab. Lecha Borowca z
Uniwersytetu Wrocławskiego.

|I czerwca2Dl3 r. _ pismo WB do prof. L. Borowca o przygotowanie recenĄt

13 czerwca2013 r. - pismo WB do przewodniczącęgo komisji (do wiadomości sekretarza

komisji) informujące o zmianie tecenzęnta

2 sierpnia 2013 r, - wpłynięcie ostatniej recenzjt osiągnięcia, dorobku naukowego i
aktywno ści naukowej dr S zymona Matuszewskie go



9 września 2013 r. - prośba skierowana do dr Szymona Matuszewskiego o uzupełnienie
niektórych informacji niezbędnych do przygotowania Zńączntkanr l.
|2września2013 r. - uzyskanie infirmacji

20 września2013 r. - posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały, o której mowa
w art. 18 a Ustawy

23 września2013 r. - przekazanie tzeczonej Uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii

25 września2013 r. - podjęcie stosowanej Uchwały przez Radę Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewic za w P oznaniu.

Poznan 20 vłrześnia2}I3 r. Przewodniczący

Prof. dr hab. Jacek Siciński
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