
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr. Rafała CIOSKA 

07 stycznia 2015 r. – wszczęcie postępowania (dyscyplina – BIOLOGIA) 

pismo Centralnej Komisji z dn. 13 stycznia 2015 r. Nr BCK-III-L-7014/2015 (pismo 
wpłynęło na Wydział Biologii 15 stycznia 2015 r.) – CK zwraca się do Rady Wydziału 
Biologii UAM o przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków komisji 

23 stycznia 2015 r. – uchwała Rady w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji  

 dr hab., prof. UAM Mikołaj Olejniczak z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 

w Poznaniu – sekretarz 

 dr hab., prof. UAM Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 

w Poznaniu – recenzent 

 prof. dr hab. Wojciech Karłowski z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

– członek komisji  

 

pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 27 stycznia 2015 r. nr pisma WB-263-2014/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę 
3 członków komisji w osobach jw. 

pismo CK z dn. 02 marca 2015 r. Nr BCK III-L-7014/2015 (pismo wpłynęło na WB 
11 marca 2014 r.) – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

Przewodnicząca komisji – prof. Ewa Bartnik - Uniwersytet Warszawski 

Sekretarz komisji – dr hab. Mikołaj Olejniczak - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Recenzent – prof. Jacek Jaworski - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i 
Komórkowej w Warszawie 

Recenzent – prof. Józef Dulak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Recenzent – dr hab. Krzysztof Sobczak - Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Członek komisji – dr hab. Tomasz Wilanowski - Instytut Biologii Doświadczalnej im. 
Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Członek komisji – prof. Wojciech Karłowski - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

pisma WB z dn. 11 marca 2015 r. nr pism WB-333-2014/2015 – pisma do recenzentów o 
przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitanta 

pisma WB z dn. 11 marca 2015 r. nr pism WB-332-2014/2015 – przekazanie informacji o 
powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 
komisji (przewodniczącej, sekretarzowi i 2 członkom komisji) 

20 kwietnia 2015 r. - wpłynięcie ostatniej recenzji 

pisma WB z dn. 21 kwietnia 2015 r. nr pism WB-410-2014/2015 – przekazanie kopii 
recenzji członkom komisji 

08 maja 2015 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której mowa w 
art. 18a ust. 11 Ustawy 

15 maja 2015 r. – przekazanie treści uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii 


