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UNIWERSYTET IM, ADAMA MICKIEWICZA WPOZNAN|U
Wydział Biologii

sprawozdanie z przebiegu postępowania habilitacyjnego

1. Wdniu 12grudnia2013r. pismem nr BcK- lll-L- BCK-7241|2013 centralna Komisja do spraw stopni i

TytułóW zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM W Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kosickiego zatrudnione9o na etacie adiunkta w zakładzie
Ekologii i Biologii PtakóW WB UAM i Wyznaczenle 3 członkóW komisji. Pismo Wpłynęło na WB W dniu 17
grudnia 2013 r,

2. Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM W dniu 20 grudnia 2013 r. wyznaczeni zostali:
- prof. dr hab, Jacek Dabeń, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz komisji,
- dr hab. Tomasz Mazgajskj, Muzeum i lnstytut Zoologii PAN w Warszawie - recenzent,
- dr hab. Lechosław Kuczyński, Uniwersytet im. A, Mickiewicza W Poznaniu - członek komisji,

Uchwała RW nr 411212013 z dnia 20 grudnia 2013 r. informująca o ich powołaniu została przesłana do
CKssiT 27 grudnia 2013 r. (pismo WB_264-201312014\

4.

7.

9.

CKsSiT pismem ff BcKĄllL-724l2013 z dnia 13 stycznia 2013 r. powołała komisję d/s
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kosickiego. Pismo wpłynęło na Wydział
Biologii UAN4 w dniu 22 stycznia 2014 r ,

członkowie komisji zaproponowani przez WB zostali zaakceptowani i cK powołała dodalkowo
następujących cżerech czlonkóW:

- prof. dr hab. JóZef Szmeja, Uniwersytet Gdański- przewodniczący komisji,
- prof. dr hab. prof. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski - recenzent,
- dr hab. Piotr Zieliński, Uniwersytet Łódzki - recenzent,
- dr hab. Dorota czeszczewik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny W Siedlcach - członek

komisji.

Zgodnie W Wymogami ań. 18a ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule
naukowym oraz o stopniach i tytule W Zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z póżn. Zm.) Wydział
Biologii Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza piSmem WB-322-201312014 z dnja 22 slYcznia 2014 r.

ZWrócił się do recenzentów z prośbą o przygotowanie recenzji oraz przesłał komplet dokumentacji
habilitanta. Jednocześnie pozostałych członkóW komisji poinformowano o powołanym składzie komisji i

przesłano dokumentację elektroniczną habilitanta (pismo W8-323-201312014 z dnia 23 stycznia 2014 l\,

Prof. Tomasz Wesołowski przeslał pismem z dnia 29 stycznia 2014 r, informację o niepodjęciu się
przygotowania recenzji; pismo wpłynęło na WB W dniu 4 lutego 2014 r.

Wydział Biologii pismem nr WB-37Q-2013I2014 z dnia 4lutego 2014 r. przesłał kopię pisma prof. T.
Wesołowskiego do cKssiT,

CKSS|T pismem nr BCKĄllL-7241120'13 datowanym na 3 lutego 2014l, powołała na recenzenta dr hab.
lMańę Borowiec, Uniwersytet Wrocławski; pismo Wpłynęło na WB W dniu 17 lutego 2014 r,

Wydział Biologii pismem nr WB-397-2013l2014 z dnia 17 lutego 2014 r, zwrócił się do dr hab. Mańy
Borowiec z prośba o przygotowanie recenzji i przesłał komplet dokumentacji.
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10, Pismem nr WB-396-2013/2014 z dnia 17lutego2014r. wB przekazal przewodniczącemu isekretażowi
komisji habilitacyjnej informację o zmianie recenzenta.

1 
,i. ostatnia gotowa recenzja Wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 1 kwietnia 2014 r.

12. Komplet kopii recenzji został Wysłany do członkóW komisji W dniu 1 kwietnia 2014 r. (pismo WB-499-
2013l2o14). Wszystkie recenzje były pozytywne i uprawniały komisję do dopuszczenia Habilitanta do
dalszego etapu postępowania habilitacyjnego,

13. członkowie komisji potwierdzili odbiór dokumentacji do dnia 7 kwietnia 2014 r, W związku z tym, po
uzgodnieniach telefonicznych i e-mailem z Wszystkimi członkami Komisji, Przewodniczący W dniu 8
kwietnia 2014 r. podjął decyzję o jednokrotnym zebraniu Komisji iWyznaczył termin spotkania na dzień
22 kwielnia 2014 r. godz.12:00 Za pomocą telekonferencji. Wszyscy członkowie komis.|i potwierdzili swe
uczestnictwo w zebraniu.

14. Komisja, W pełnym składzie siedmiu osób, na zebraniu W dniu 22 kwletnia 2014 r. stosunkiem głosóW 6
tak, 1 Wstrz,, 0 nie podjęła uchwalę o pozytywnym zaopiniowaniu Wniosku o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr Jakubowi Kosickiemu,

15. W dniu 25 kwietnia 2014 r. sekretarz komisji przekazal uchwałę'/Wazze stosownymi zalącznikami
Dziekanowi Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Bogdanowi Jackowiakowi.

Poznań, dnia 25 kwietnia 2014 r, Sekretarz Komisji
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