
Poznań, 01. llpca 2014r,

sPRAWozDANlE z PRzEBlEGu PosTĘPoWANlA HAB|tlTAcYJNEGo

Pismem z dnia 04 lutego 2014 r. (nr pisma BCK-Ill-L-6108/2014) Centrala Komisja ds, Spraw

Stopni iTytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu o przeprowadzenie

postępowania habilitacyjnego dr Lucyny Mrówczyńskiej, adiunkta w Zakładzie Biologii

Komorki UAM w Poznaniu iwyznaczenie trzech członków Komisji.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 28 lutego 2014 r. wyznaczeni zostali:

Prof. dr hab. Adam Kaznowski - do pełnienia funkcji sekretarza Komisji

Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz - do pełnienia funkcji recenzenta

Dr hab., prof. UAM Mirosława Siatecka - do pełnienia funkcji członka Komisji

Numer odpowiedniej uchwały Rady Wydziału Biologii UAM: t0lD2l2:0t4, lnformacja o

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

05 marca 2Ot4 r. (nr pisma: WB-448-2OL3{2OL4|

Na przewod niczącego Komisji WyZnaczony został prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Uniwersytet

Łódzki), na sekretarza prof. dr hab, Adam Kaznowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza,

Poznań), na recenzentów: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz (lnstytut Biologii Doświadczalnej

im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Ńauk w Warszawie), prof. dr hab. Aleksander

Sikorski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz (Uniwersytet im.

A. Mickiewicza w Poznaniu). Pozostali członkowie Komisji to: dr hab. Olga Wesołowska
(Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław) oraz prof. UAM, dr hab., Mirosława

Siatecka (Uniwersytet im, A. Mickiewicza, Poznań) (pismo CK nr BCK-lll-t-6108/2O14 -
wpĘnęło na Wydział Biologii UAM w dniu 15 kwietnia 2014r.)

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

tytule naukowym oraz o stopniach i twule W zakresie sztuki (Dz. U z 2oo3r. Nr 65, poz,595,

Dz.U,z2005r., nr 164, poz.1365, Dz. U. z 201"7r,, nr 84, poz. 455) Wydział Biologii rozesłał do

recenzentów stosowne pisma z prośbą o przy8otowanie recenzji (pisma z dn, 15 kwietnia
2oI4 r., nr pism wB-542-2ot3l2014) oraz przekazał informację pozostałym członkom

komisji o powołaniu w skład tego gremium (pisma z dn. 15 kwietnia 2o14 r., nr pism WB-548-

2073lżo74|,



2

Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 02 czerwca 2014 r.

Wszystkie recenzje były pozytywne iuprawniały Komisję do dopuszczenia Habilitantki do

dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.

W dniach 06 - I2 czerwca 2014r. nastąpiło przekazanie wszystkim członkom Komisji

informacji o wpłynięciu wszystkich recenzji, 'przekazanie kopii recenzji oraz informacji o

konieczności rozpoczęcia kolejnego etapu postępowania (pisma WB-663-2013l2014 z dn. 03

czerwca 2014 r. ).

Decyzja o jednorazowym posiedzeniu Komisji zapadła 12 czerwca 2OI4r, Wyznaczono termin
posiedzenia Komisji na dzień 30 czerwca 2Dt4r., na godz. 11.30 w Collegium Biologicum na

Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

30 czerwca 2014r. miało miejsce posiedzenie Komisji, Podjęto uchwałę o pozytywnym

zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Lucyny

Mrówczyńskiej

01 lipca 2014r. nastąpiło przekazanie uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr
ha b. Bogdanowi Jackowiakowi.

kaznowski


