
Harmonogram postępowania

w sprawie o nadanie dr, Markowi Bąkowskiemu stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia

1. W dniu 10 stycznia 2014 roku Pan dr Marek Bąkowski (zatrudniony na etacie adiunkta w
Zal<ładzie Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii Uniwersltetu im, A. Mickiewicza
w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 6I-614 Poznń) zwrócił się do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na
podstawie osiągnięcia naukowego składającego się z monografli pt. ,,The Sesiidae
(Lepidoptera) of P oland',
Wskazał jednocześnie Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępo\łania
habilitacyjnego,

2. Pismem nr BCK- III-L-6038120I4 z dn.21 stycznia 2014 r. (pismo wpłynęło na Wydział
Biologii w dn.24 stycznia 2014 t.). Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tl,tułów
zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego dr. Marka Bąkowskiego i wyznaczęnię 3 człoŃów komisji,
w tym sekletalza komisji i recenzenta.

3. Podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 28 lutego 2014 r., uchwałą
Rady do składu komisji Wznaczent zostali:

- dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Pomaniu
- seketarz komisji,

- dr hab. Rafał Bemard, Uniwersltet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
recenzent,

- dr hab. Adam Głazaczow, Uniwers}tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
członek komisji,

4. Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr WB-447-20I3/2014 z dnia 05 marca
2014 r., skierowanym do CK, przekazń informacje o zgodzie Rady WydziaJu Biologii
UAM w Poznaniu na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka
Bąkowskiego i wyznaczenie trzech osób (w.) do składu komisji habilitacyjnej.

5. CK pismem nr BCK III-L-6038120I4 z dnia 7 kwietnia 2014 r. (pismo wpłlłręło na
WydziŃ Biologii w dn. 15 kwietnia 2014 r.) powołała komisję d/s przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr. Marka Bąkowskiego, w składzię następującym:

- prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki - przewodniczący komisji,
- dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersl.tet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu sekretarzkomisji,

- prof dr hab. Zbigniew Witkowski, Akademia Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie - recenzent,

- prof. dr hab. Józef Razowski, Inst}tut Systematyki i ewolucji Zwierząt Polskiej
Akademii Nauk w krakowie - recenzent

- dr hab. Rafał Bemard, Uniwersl,tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu *
recenzent,

- prof. dr hab, Tadeusz Zatwarnicki, Uniwersytet Opolski - członek komisji,

- dr hab. Adan Głazaczow, Uniwersltet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
członek komisji.



6, Zgodnie w wymogami art. i8a ust. 8 Ustawy z dnia 1,4 marca ż003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,

poz. 595 z póżn. zm) Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu pismami WB-543-
2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. z:wrócił się do wyznaczonych recenzentów (prof. dr

hab. Zbigniewa Witkowskiego, prof. dr. hab. Józefa Razowskiego oraz dr hab. Rafała
Bemarda) z prośbą o przygotowanie recenzji.

7. Pismem nr WB-546-20i 3l2OI4 z dnia 15 kwietnia 2014 r. przesłano wszystkim
pozostałym członkom Komisji informację o powołaniu ich w skład przedmiotowej

Komisji, wraz z dokumentacją Habilitanta.

8. Pismem z dn. 30 kwietnia 2014 r, (pismo wpłynęło na Wydział Biologii w dn. 09 maja

2014 r. lpiąteU) prof, Józef Razowski poinformował o niepodjęciu się przygotowania
recenzji.

9. Dziekan Wydziału Biologii w piśmie nr WB-605-2013l2014 z dn. 12 maja 2014 r.

poinformował CK o rezygnacji prof. Józefa Razowskiego z przygotowania recenzji

10. W związku z rezygnacjąprof. Józefa Razowskiego z funkcji lecenzenta, CK pismem nr
BCK III-L-603812014 z dnia 2 czerwca 2014 r. (pismo wpłynęło na Wydział Biologii w
dn. 11 czerwca 2014 r.) zmięniła wcześniejsze postanowienie z dnia 7 kwietnia 2014 r..

Zmiana polegńa na powołaniu na recenzelta w przedmiotowym postępowaniu w osobie
prof. dr hab. Tadeusza Riedla z Olsztyńskiej Szkoły Wyźszej im. Józefa Rusieckiego w
miejsce proi J. Razowskiego.

11.W piśmie WB-687-2013l2014 z dn. 11 czerwca 2014 r. Dziekan Wydziału Biologii
powiadomił przewodniczącego i sekretarza Komisji o rozmowie telefonicznej z prof.
Riedlem. Rozmowa została przeprowadzona w celu ustalenia adresu korespondencyjnego,
na który na\eży przekazŃ dokumentację Habilitanta. Podczas rozmowy prof. T, Riedel
poinformował, że nie podejmie się przygotowania recenzji. W w/w piśmie do
przewodniczącego i sekretarza komisji Dziekan wskazał, że niezwłocznię po uzyskaniu
od prof, fuedla oficjalnego pisma o rezygnacji z fuŃcji recenzenta zwróci się do CK z
wnioskiem o wyznaczenie nowego recenzenta.

12. Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr WB-690,2013120I4 z dn, 11 czerwca
2014r., zvłrócił się do prof. T. Riedla o przesłanie oficjalnej informacji o rezygnacji
z podjęcia się przygoto\Ąania recenzji.

1 3. Pismem z dl. 19 czetwca 2014 r. (pismo wpłynęło na Wydziń Biologii w dn. 23 częrwca
2014 r.) prof. T. Riede1 oficjalnie poinformował o rezygnacji z podjęcia się
przygotowania recenzji.

14. Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr WB-7ż1,20I312014 z dn. 23 czerwca
2014 r., skierowanym do CK przekazał informację o rezygnacji prof. T. Riedla.

15. CK pismem nr BCK III-L-6038/2014 z dn. 1 września 2014 r. zmieniła swe wcześniejsze
postanońenie z dnia 2 czerwca ż0I4 t. dotyczące składu Komisji Habilitacyjnej (pismo

wpłynęło na Wydział Biologii 1 1 września 201 4 r.). DziŃaląc na podstawie art. 18a, ust 4

ustawy z dnia 14 marca 2003
recenzenta w osobie prof.
Uniwersytetu Wroclawskiego.

miejsce prof. dr. hab. Tadeusza Riedla powołała na
hab. Marka Wanata z Muzeum Przyrodniczego

r.w
dI.



16. Zgodnie w wymogami arl. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tyule naukowym oraz o stopniach i t}tule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,
poz. 595 z późn. zm,) Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu pismem WB-856-
2013lż014 z dnia lI wrzęśnja 2014 r. zwrócił się do prof. dr. hab. Marka Wanata z prośbą
o przygotowanie recenzji.

17. W piśmie WB-860-2013/2014 z dnia 11 września 2014 r, Dziekan Wydzialu Biologii
powiadomił przewodniczącego i sekretarza Komisji o decyzji CK o powołaniu prof
Marka Wanata na Tecenzenta w przedmiotowym postępowaniu habilitacyjnym.

18. Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 22 październlka 2014 r,

19. W dniu 22 pażdziernlka 2014 r. Dziękan Wydziału Biologii przekazń kopie recenzji
wszystkim członkom komisji i powiadomił przewodniczącego i sekretarza Komisii o
podjętym działaniu (pismo WB-62-20I4|2015 z dnia 22 pażdziernika ż014 r.).

20. Na podstawie konsultacji z wszystkimi członkami Komisji oraz w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Komisji sekretarz komisji podjął decyzję o jednokotnym zebraniu
Komisji i wryznaczył termin posiedzenia na dzień 7 listopada 2014 r. na godz. 12:00.
Jednocześnie w uzgodnieniu z Przewodniczącym podjęta została decyzja o
przeprowadzeniu obrad Komisji poprzez wideokonferencję. Wszyscy członkowie Komisji
potwierdzili gotowość uczestnictwa w posiedzeniu Komisji w ustalonym terminie oraz
formule obradowania poprzez wideokonferencję.

21, Komisja, w składzie 7 osób, na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. podjęła uchwałę o
poz}t^uvnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego panu
dr. Markowi Bąkowskiemu.

22. W dniu 27 listopada 2014 r. Sekretarz komisji przekazał uchwałę wraz z załącznikami
Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr, hab. Bogdanowi Jackowiakowi.

Poznń,27 listopada 2014 r. Seketarz komisji

dr hab. prof. UAM Julian Chmiel

żą


