
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Igora CHYBICKIEGO 

28 marca 2014 r. – wszczęcie postępowania (dyscyplina – biologia) 

pismo Centralnej Komisji z dn. 11 kwietnia 2014 r. Nr BCK-6399/2014 (pismo wpłynęło 
na WB 22 kwietnia 2014 r.) – CK zwraca się do Rady Wydziału Biologii UAM o 
przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków komisji 

25 kwietnia 2014 r. – uchwała Rady w sprawie powołania 3 członków komisji  

 prof. dr hab. Maria Anna BOBOWICZ z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 

w Poznaniu - sekretarz 

 dr hab., prof. UAM Witold WACHOWIAK z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 

w Poznaniu - recenzent 

 dr hab., prof. UAM Lech URBANIAK z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 

w Poznaniu - członek komisji  

 

pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 28 kwietnia 2014 r. nr pisma WB-556-2013/2014 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę 
3 członków komisji w osobach jw. 

pismo CK z dn. 02 czerwca 2014 r. Nr BCK III-L-6399/2014 (pismo wpłynęło na WB 
12 czerwca 2014 r.) – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

 przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tomasz TWARDOWSKI - Instytut Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

 sekretarz komisji – prof. dr hab. Maria Anna BOBOWICZ - Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

 recenzent komisji – prof. dr hab. Robert HASTEROK - Uniwersytet Śląski w 
Katowicach 

 recenzent komisji – prof. dr hab. Jacek OLEKSYN - Instytut Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk w Kórniku 

 recenzent komisji – dr hab. Witold WACHOWIAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

 członek komisji – prof. dr hab. Wacław ORCZYK - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 członek komisji – dr hab. Lech URBANIAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
 

pisma WB z dn. 12 czerwca 2014 r. nr pism WB-694-2013/2014 - pisma do recenzentów 
o przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitanta 

pisma WB z dn. 16 czerwca 2014 r. nr pism WB-702-2013/2014 - przekazanie informacji o 
powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 
komisji (przewodniczącemu, sekretarzowi i 2 członkom komisji) 

21 sierpnia 2014 r. - wpłynięcie ostatniej recenzji 

pisma WB z  dn. 25 sierpnia 2014 r. nr pism WB-828-2013/2014 – przekazanie członkom 
komisji kopii recenzji  

03 października 2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której 
mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy 

06 października 2014 r. - przekazanie treści uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii 


