
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Sikory 
 

19 marca 2015 r. – wszczęcie postępowania 
 
pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dn. 23 marca 2015 r. Nr BCK –III-
L-7425/2015 (pismo wpłynęło na Wydział Biologii  26 marca 2015 r.) – CK zwraca się do 
Rady Wydziału Biologii UAM o przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków 
komisji 
 
27 marca 2015 – uchwały RW – wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania i 
powołanie 3 członków komisji w osobach: 

 prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w 
Poznaniu – sekretarz 

 dr hab., prof. nadzw. Maciej Skorupski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 
recenzent 

 dr hab., prof. UAM Ziemowit Olszanowski z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w 
Poznaniu – członek komisji.  

 
pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 30 marca 2015 r. nr pisma WB-373-2014/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę 
3 członków komisji w osobach jw. 
 
pismo CK z dn. 13 kwietnia 2015 r. Nr BCK III-L-7425/2015 (pismo wpłynęło na WB 
20 kwietnia 2015 r.) – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

 Przewodniczący komisji – prof. Jacek Siciński - Uniwersytet Łódzki 

 Sekretarz komisji – prof. dr hab. Jerzy Błoszyk - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

 Recenzent – prof. Sławomir Kaczmarek - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy 

 Recenzent – dr hab. Grażyna Madej - Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Recenzent – dr hab. Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Członek komisji – prof. Joanna Izdebska - Uniwersytet Gdański 

 Członek komisji – dr hab. Ziemowit Olszanowski - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

 
pisma WB z dn. 21 kwietnia 2015 r. nr pism WB-407-2014/2015 – pisma do recenzentów o 
przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitantki 
 
pisma WB z dn. 21 kwietnia 2015 r. nr pism WB-408-2014/2015 – przekazanie informacji o 
powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 
komisji (przewodniczącemu, sekretarzowi i dwóm członkom komisji) 
  
05 czerwca 2015 r. (piątek) - wpłynięcie ostatniej recenzji 
 
pisma WB z dn. 08 czerwca 2015 r. nr pism WB-531-2014/2015 – przekazanie kopii 
recenzji członkom komisji 
 
25 czerwca 2015 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej (wideokonferencja) i podjęcie 
uchwały, o której mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy 
 
16 lipca 2015 r. – przekazanie treści uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii 


