
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Daniszewskiego 

 

05 września 2013 r. – wszczęcie postępowania  

pismo CK z dn. 07 października 2013 r. Nr BCK-6877/2013 (pismo wpłynęło na WB 21 
października 2013 r.) – CK informuje, że wyznaczyła Radę Wydziału Biologii UAM do 
przeprowadzenia postępowania i zwraca się o powołanie 3 członków komisji 

25 października 2013 r. – uchwała RW w sprawie powołania 3 członków komisji  

 prof. dr hab. Jerzy Błoszyk z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu – 

sekretarz 

 prof. dr hab. Józef Szmeja  z Uniwersytetu Gdańskiego – recenzent 

 prof. dr hab. Ryszard Gołdyn z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu – 

członek komisji  

 

pismo WB do CK z dn. 28 października 2013 r. nr pisma WB-106-2013/2014 w sprawie 
wyznaczenia przez Radę WB 3 członków komisji w osobach jw. 

pismo CK z dn. 02 grudnia 2013 r. Nr BCK III-L-6877/2013 (pismo wpłynęło na WB 12 
grudnia 2013 r.)  – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

 Przewodniczący komisji – prof. Jerzy Szwagrzyk 

 Sekretarz komisji – prof. Jerzy Błoszyk 

 Recenzent – prof. Piotr Dawidowicz 

 Recenzent – prof. Ryszard Kornijów 

 Recenzent – prof. Józef Szmeja 

 Członek komisji – prof. Barbara Pawlik-Skowrońska 

 Członek komisji – prof. Ryszard Gołdyn 

pisma WB z dn. 13 grudnia 2013 r. nr pism WB-243-2013/2014 – pisma do recenzentów 
o przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitanta 

pisma WB z dn. 13 grudnia 2013 r. nr pism WB-241-2013/2014 – przekazanie informacji o 
powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 
komisji (przewodniczącemu, sekretarzowi i 2 członkom komisji) 

14 stycznia 2014 r. (piątek) - wpłynięcie ostatniej recenzji 

pismami z  dn. 14 stycznia 2014 r. - WB do członków komisji – przekazanie kopii recenzji  

10 lutego 2014 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której mowa w 
art. 18a ust. 11 Ustawy 

10 lutego 2014 r. – przekazanie treści uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii 

28 lutego 2014 r. - podjęcie przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 


