
1 
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 
DR. ARTURA DZIALUKA 

 

Pismem z dnia 2 grudnia 2014r.  (BCK-III-L-7453/2014) Centrala Komisja ds. Spraw Stopni 
i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr Artura DZIALUKA, adiunkta w Zakładzie Genetyki 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wyznaczenie trzech członków Komisji.  
 
Podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 19 grudnia 2014 r. Rada wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie postepowania i wyznaczyła trzech członków komisji habilitacyjnej 
w osobach:  
prof. dr hab. Grzegorz Jackowski – sekretarz komisji 
dr hab., prof. UAM Witold Wachowiak – recenzent 
dr hab. Ewa Chudzińska –członek komisji 
 
Informacja o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania i uchwała o wyznaczeniu 
wyżej wskazanych członków komisji została przesłana do Centralnej Komisji pismem z dnia 
29 grudnia 2014 r. (nr pisma WB-203-2014/2015) 
 
Pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (pismo CK nr BCK-III-L-7453/2014 – wpłynęło na 
Wydział Biologii UAM dnia 23 stycznia 2015 r.) Centralna Komisja poinformowała 
o powołaniu komisji habilitacyjnej w składzie: 
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) – 
przewodniczący komisji 
prof. dr hab. Grzegorz Jackowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – sekretarz 
komisji 
prof. dr hab. Emilia Brzosko (Uniwersytet w Białymstoku) - recenzent  
prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie) - 
recenzent 
dr hab. Witold Wachowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) - recenzent  
dr hab. Justyna Nowakowska (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym) – członek 
komisji 
dr hab. Ewa Chudzińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – członek komisji. 
 
Pismami z dnia 23 stycznia 2015 r. Dziekan Wydziału Biologii UAM zwrócił się do 
recenzentów o przygotowanie recenzji (nr pism WB-254-2014/2015) oraz przekazał 
pozostałym członkom komisji informację o powołaniu w skład komisji (nr pism WB-253-
2014/2015)  
 
Ostatnia recenzja wpłynęła na Wydział Biologii w dniu 13 kwietnia 2015 r. 
 
Pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. (nr pism WB-392-2014/2015) Dziekan Wydziału Biologii 
UAM przekazał kopie recenzji wszystkim członkom komisji habilitacyjnej. 
 
W dniach 13 – 20 kwietnia 2015 r. członkowie komisji otrzymali kopie recenzji. 
  
Decyzja o jednorazowym posiedzeniu komisji zapadła 24 kwietnia 2015 r. Wyznaczono 
termin posiedzenia Komisji na dzień 6 maja 2015 r., na godz. 10.00 w Collegium 
Biologicum UAM w Poznaniu.  
 
W dniach 24-27 kwietnia 2015 r. wszyscy członkowie komisji potwierdzili uczestnictwo 
w posiedzeniu.  
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6 maja 2015 r. miało miejsce posiedzenie komisji. Podjęto uchwałę o negatywnym 
zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Arturowi 
Dzialukowi.   
 
6 maja 2015 r. nastąpiło przekazanie uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr 
hab. Bogdanowi Jackowiakowi.  
 
22 maja 2015 r. miało miejsce posiedzenia Rady Wydziału, podczas którego dyskutowano 
sprawę; wobec braku bezwzględnej większości głosów w przeprowadzonych głosowaniach: 
1) wniosku o odmowę nadania stopnia, a następnie 2) wniosku o nadanie stopnia, Rada 
Wydziału nie podjęła uchwały. Przy braku głosów przeciwnych, Dziekan przełożył 
głosowanie na kolejne posiedzenie Rady Wydziału – w dniu 26 czerwca 2015 r. 


