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sPRAWozDANlE z PRZEBl EGU PosTĘPoWANlA HAB|L|TACYJNEGo

Pismem z dnia 21 sierpnia 2013r. (pismo nr BcK-lll-t-6779l2ot3, pismo wpłynęło na

Wydział Biologii w dniu 25 sierpnia 2013 r.) centrala Komisja ds. spraw stopni i Tytułów

zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie

postępowania habilitacyjnego dr Sławomira Borka i wyznaczenie trzech członków Komisji.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 25 września 2013 r. wyznaczeni zostali:

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski - do pełnienia funkcji sekretarza Komisji

Prof, dr hab. Stanisław Weidner - do pełnienia funkcji recenzenta

Prof. Dr hab. Joanna Deckert - do pełnienia funkcji członka Komisji

Numer odpowiedniej uchwały Rady Wydziału Biologii UAM: 20l09l20t3. lnformacja o

wyznaczeniu wyźej wskazanych osób została przesłana do Centralnej Komisji pismem z dnia

27 września 2013 r. (nr pisma: WB-925-2OL2|2OL3|

Pismem z dnia 7 października 2013 r. (pismo nr BCK-lll-L-6779l2OL3; pismo wpłynęło na

Wydział Biologii w dniu 17 października 2013 r.) Centralna Komisja do Spraw Stopni i

Tytułów poinformowała o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej.

Na przewod niczącego Komisji wyznaczony został prof. dr hab. Tomasz Twardowski (lnstytut

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań), na sekretarza Prof, dr hab. Grzegorz

Jackowski (Uniwersytet im. A, Mickiewicza, Poznań|, na recenzentów: prof. dr hab. Stanisław

Weidner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), prof. dr hab. Adela Adamus
(Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków), prof. dr hab. Antoni Banaś

(Uniwersytet Gdański). Pozostali członkowie Komisji to: prof. dr hab. Joanna Deckert

(Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań) oraz dr hab., prof. UMK Adriana Szmidt-Jaworska

(Uniwerspet im. Mikołaja Kopernika, Toruń) (pismo CK nr BCK-lll-L-6779l2Ot3 - wpĘnęło
na Wydział Biologii UAM 17 października 2013r.)

Zgodnie z Wymo8ami art. 18a ust. Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule W zakresie sztuki (Dz. U z 2003r. Nr 65, poz.595,

Dz. U. z 20O5r., nr 164, poz.1365 , Dz. U. z 2077r., nr 84, poz. 455) Wydział Biologii rozesłał do

recenzentów stosowne pisma z prośbą o przygotowanie recenzji (data wysłania: 21

październi ka 2013 r., pismo WB-7 6-2Ot3 l 2Ot4|.



ż

Pismem z dnia 23 października 2013 r., nr pisma WB-87-2Ot3l2O14 Wydział poinformował

pozostałych członków komisji o powołaniu ich w skład komisji.

ostatnia recenzja wpĘnęła na Wydział Biologii w dniu 11 grudnia 2013 r,

Wszystkie recenzje były pozytywne i uprawniaty Komisję do dopuszczenia Habilitanta do

dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.

Pismem nr ws-237-2ot3l2o14 z dnia 12 grudnia 2013 r. nastąpiło przekazanie Wszystkim

członkom Komisji informacji o wpĘnięciu wszystkich recenzji, przekazanie kopii recenzji oraz

informacji o konieczności rozpoczęcia kolejnego etapu postępowania (członkowie komisji

otrzymali pismo w dniach 14 - 18 grudnia 2013r.).

Decyzja o jednorazowym posiedzeniu Komisji zapadła 20 grudnia 2013r. Wyznaczono termin

posiedzenia Komisji na dzień 8 stycznia 2O!4r., na godz. 10.00 w Collegium Biologicum na

Wydziale Biologii UAM w Poznaniu,

W dniach 20-22 grudnia 2013r. wszyscy członkowie Komisji potwierdzili uczestnictwo w

posiedzeniu,

8 stycznia 2014r. miało miejsce posiedzenie Komisji. Podjęto uchwałę o pozytywnym

zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr

Sławomirowi Borkowi.

9 stycznia 2014r. nastąpiło przekazanie uchwaĘ Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr

hab. Bogdanowi lackowiakowi.


