
Harmonogram postępowania

w sprawie o nadanie dr. Jackowi Urbaniakowi stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia

1, W dniu 10 lutego 2014 roku Pan dr Jacek Urbaniak (zatrudniony na etacie adiuŃta w
Katedtze Botaniki i Ekologii Roślin Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Uniwersl.tetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław)
zwrócił się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tl,tułów z wnioskiem o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na podstawie osiągnięcia naŃowego
składającego się z cyklu 5 publikacji pt. ,,Nowe aspekty talaonomiczne gatunków z
rodziny Characeae - rodzaj Chara, Nitella i Tolypella na podstawie badań
morfologicznych i mol ekularnych".
Wskazał jednocześnie Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu jako jednostkę organizacyjną do ptzeprowadzenia po§tępowania
habilitacyjnego.

2. W dniu 12 lutego 2014 roku wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Jackowi
Urbaniakowi w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia.

3. Pismem nr BCK- II-L-6I6812014 z dn. 03 marca 2014 r. (pismo wpłynęło na Wydział
Biologii w dn. 07 matca 2014 r,). Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tl.tułów zwróciła
się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Urbaniaka i wyznaczenie 3 członków komisji,
w tym sekretarza komisji i recenzenta,

4. Podczas posiedzenia Rady Wydziafu Biologii UAM w dniu 28 marca 2014 r., uchwałą
Rady do składu komisji wyznaczeni zostali,.

- dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- sekretarz komisji,

- dr hab, prof. UAM Mariusz Pełechaty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu - recenzent,

- prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
członek komisji.

5, Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr WB-500-201 3/2 014 z dnla 31 marca
2014 r., skierowanym do CK, ptzekazń informacje o zgodzie Rady Wydziału Biologii
UAM w Poznaniu na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Urbaniaka
i wznaczeniu trzech osób (w.) do składu komisji habilitacyjnej,

6. CK pismem nr BCK III-L-6I68|2014 z dnia 5 mala 2014 r. (pismo wpłynęło na Wydział
Biologii w dn. 16 maja 2014 r.) powołała komisję d/s przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr, Jacka Urbaniaka, w składzie następującym:

- prof. dr hab. Józef Szmeja, Uniwerslet Gdński - przewodniczący komisji,
- dr hab. prof, UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu - sekretarz komisji,

- prof. dr hab. Jan Matuła, Uniwersl,tet Ptzyrodniczy we Wrocławiu)- recenzent,

- prof. dr hab. Bożena Zakryś, Uniwersytet Warszawski - rccenzen!

- dr hab. prof, UAM Mariusz Pełechaty, Uniwersl.tet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu - recenzent,



- dr hab. I oanna Żęlazna,Wieczorek, Uniwersy,tet Łódzki - członek komisji,

- prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
członek komisji.

7 , Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu pismem

ru WB-607-2013 l20I4 z dnia 19 maja 2014 r., adresowanym do CK, zwrócił uwagę, iż
prof. dr hab. Jan Matuła, powołany w skład komisji przez cKj ma wspólną publikacje

Ż Hubilit-t.*. Jednocześnie Dziekan zwrócił się do Centralnej Komisji o formalne

stanońsko i decyzję wobec powyższego faktu.

8, Zgodnie w wymogami ań. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

niŃowych i tytule naŃowym oraz o stopniach i t}tule w zakresie sztuki (Dz, U. nr 65,

poz, 595 z późn. zm.) Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu pismami WB-61 1-

żotztzotą z dnia 19 maja 2014 r. zwrócił się do dwóch pozostałych wyznaczonych
recenzentów (prof. dr hab. Bożeny Zal<ryś, dr. hab. prof. UAM Mariusza Pełechatego)

z proŚbą o przygotowanie recenzji.

9, Pismem nr WB_624_2013l2074 z dnia 20 maja 2014 t, przesłano wszystkim pozostałym

człoŃom Komisji informację o powołaniu ich w skład przedmiotowej Komisji, wraz z
dokumentacją Habilitanta; w pismach zawańo informację o skierowanym do CK piśmie

w sprawie prof. Jana Matuły,

10. CK pismem rrr BCK III-L-6I6812OI4 z dnia 2 częIwca 2014 r. (pismo wpĘnęło na

wydział Biologii Il czerwca ż0l4 t.) zmieniła swe wcześniejsze postanowienie

doĘczące składu Komisji Habilitacyj nej. DziŃając na podstawie art. 18a, ust 4 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. w miejsce prof. dr. hab. Jana Matuły powołała na recenzenta prof.

dr. hab. Konrada Wołowskiego z Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

ll.Zgodnie w wymogami art. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naŃowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,

poz.595 z późn. zm.) Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu pismem WB-691-
201312014 z dnia 11 czerwca 2OI4 r. zwrócił się do prof. dr, hab, Konrada Wołowskiego
z prośbą o przygotowanie recenzji.

12. W piśmie WB_688_2013/2 074 z dńa 11 czerwca 2014 r. Dziekan Wydziału Biologii
powiadomił przewodniczącego i sekretarza Komisji o decyzji CK odwołania prof. .Iana

Matuły i powołania prof. Konrada Wołowskiego na recenzenta w przedmiotowym
postępowaniu habiiitacyj nym.

13. Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 14lipca ż0I4 r.

14, Kopie recenzji zostńy wysłane do wszystkich członków Komisji (pismo WB-787-
2013/2014 z dnia 15 lipca 2014 r).

15. Sekretarz komisji przystąpił do ustalania terminu posiedzenia Komisji. Na podstawie

wstępnych konsultacji z wszystkimi członkami Komisji oraz w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Komisji podjął decyzję o jednokrotnym zebraniu Komisji i wyznaczył
termin posiedzenia na dzień 5 września 2O|4 r. na godz. 12:00. Jednocześnie w
uzgodnióniu z ptzewodńczącl,rn podjęta została decyzla o pueprowadzeniu obrad

Komisji poptzez wideokonferencję. Wszyscy człoŃowie Komisji potwierdzili gotowośó

uczestnictwa w posiedzeniu komisji w ustalonym terminie oraz formule obradowania
poprzez wideokonferencj ę.



16. Komisja, w składzie 7 osób, na zebraniu w dniu 5 września ż014 r. podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu
dr. Jackowi Urbaniakowi.

17, W dniu 19 września 2014 r, Sekretarz komisji przekazał uchwałę wtaz z zalączńkarrti
Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr. hab. Bogdanowi Jackowiakowi.

Seketarz komisji

/fu-(
dr hab. pd{ U lvl Julian Chmiel

Poznan, dnia 19 września 2014 t.


