
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Julii Durzyńskiej 
 

17 czerwca 2015 r. – wszczęcie postępowania 
 
pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dn. 24 czerwca 2015 r. Nr BCK –
III-L-8087/2015 (pismo wpłynęło na Wydział Biologii  29 czerwca 2015 r.) – CK zwraca się do 
Rady Wydziału Biologii UAM o przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków 
komisji 
 
15 lipca 2015 r. – uchwały RW – wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania i 
powołanie 3 członków komisji w osobach 

 dr hab., prof. UAM Mirosława Siatecka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – sekretarz 

 prof. dr hab. Adam Kaznowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
recenzent 

 prof. dr hab. Grzegorz Rosiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 
członek komisji.  

 
pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 21 lipca 2015 r. nr pisma WB-649-2014/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę 
3 członków komisji w osobach jw. 
 
pismo CK z dn. 7 września 2015 r. Nr BCK III-L-8087/2015 (pismo wpłynęło na WB 
11 września 2015 r.) – powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej: 

 Przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Anna Skorupska - Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie 

 Sekretarz komisji – dr hab. Mirosława Siatecka - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

 Recenzent – prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk - Uniwersytet Gdański 

 Recenzent – prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak - Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie 

 Recenzent – prof. dr hab. Adam Kaznowski - Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu  

 Członek komisji – dr hab. Bożena Walewska-Zielecka - Warszawski Uniwersytet 
Medyczny 

 Członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Rosiński - Uniwersytet im Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

 
pisma WB z dn. 11 września 2015 r. nr pism WB-705-2014/2015 – pisma do recenzentów o 
przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji habilitantki 
 
pisma WB z dn. 15 września 2015 r. nr pism WB-720-2014/2015 – przekazanie informacji o 
powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz przesłanie dokumentacji pozostałym członkom 
komisji (przewodniczącej, sekretarzowi i dwóm członkom komisji) 
  
21 października 2015 r. - wpłynięcie ostatniej recenzji 
 
pisma WB z dn. 21 października 2015 r. nr pism WB-52-2015/2016 – przekazanie kopii 
recenzji członkom komisji 
 
05 listopada 2015 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której mowa w 
art. 18a ust. 11 Ustawy 
 
09 listopada 2015 r. – przekazanie treści uchwały Dziekanowi Wydziału Biologii 


