
Harmonogram postępowania

w sprawie o nadanie dr. Piotrowi Zielińskiemu stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinię - ekologia

1. W dniu 9 grudnia 2015 r, roku Pan dr Piotr Zieliński (zatrudniony na etacie adiunkta w
ZakJadzie Ochrony Środowiska, Instytutu Biologii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersltetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego IJ, 15-245 Białystok) zwrócił się do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o przeprowadzente
postępowania habilitacyjnego na podstawie osiągnięcia naukowego składającego się z
cyklu 7 publikacji pt. ,,Zdolność utrzymania stabilności hydrochemicznej
przekształconych, nizinnych ekosystemów wodnych w zmiennych warunkach
hydrometeorolo gicznych".
Wskazał jednocześnie Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego.

2. W dniu 10 grudnia 2015 roku wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Piotrowi
Zielińskiemu w dziędzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia.

Pismem nr BCK-III-L-9050l20I5 z dn. 17 grudnia 2015 r. (pismo wpłynęło na Wydział
Biologii UAM w dn. 28 grudnia 2015 r.) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
zv,lróciła się do Rady wydziału Biologii uAM w poznaniu z prośbą o przeprowadzenię
postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Zielińskiego i wyznaczenie 3 człoŃów komisji,
w tym sękretarza komisji i recenzenta.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 22 stycznia 2016 r. uchwałą
Rady do składu komisji :uqtznaczęni zostali:

dr hab. Mariusz Pełechaty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
sekretarz komisji,
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
recenzent,
dr hab. Beata Messyasz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -
członek komisji.

Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr WB-269-201512016 z dnia 26 stycznta
2016 r,, skierowanym do CK, przekazał, informacje o zgodzie Rady Wydziału Biologii
UAM w Poznaniu na przeprowadzęnie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra
Zielińskiego i wyznaczeniu trzechosób (w.) do składu komisji habilitacyjnej.

CK pismem nr BCK- III-L-9050/20I5 z dn. 7 marcaż0l6 r. (pismo wpłynęło naWydział
Biologii UAM w dn. 2l marca 2016 r.) powołała komisję d/s przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Zielińskiego, w składzie następującym:

prof. dr hab. Iozef Szmeja - przewodniczący komisji
dr hab. Mariusz Pełechaty - sekrętarz komisji
prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz - rccęnzęnt
prof. dr hab. Maria Grzybkowska - recenzent
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn - recenzent
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dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk - członek komisji
dr hab. Beata Messyasz - członek komisji

7. Zgodnie w wymogami art. l8a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014
r. poz. 1852 zę zm) Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu pismem WB-396-
201512016 z dnia2l marca20l6 r. zwrocił się do wznaczonych recenzentów z proŚbą o

przygotowanie recenzj i.

8. Pismem nr WB-399 -201512016 z dnia 22 marca 2016 r. przesłano wszystkim pozostałym
człoŃom Komisji informację o powołaniu ich w skład przedmiotowej Komisjl, wraz z
dokumentacj ą Habilitanta.

g, Ostatnia recenzjawpłynęła na Wydział Biologii UAM w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek)

10. Kopie recenzji zostały wysłane do wszystkich człoŃów Komisji (pismo WB-495-
201512016 z dnia 4 majaż0l6 r.).

1l.Sekretarz komisji przystąpił do ustalania terminu posiedzenia Komisji. Na podstawie

wstępnych konsultacji z wszystkimi członkami Komisji oraz w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Komisji podjął decyzję o jednokrotnym zebraniu Komisji i wyznaczył
termin posiedzeniana dzięń 18 maja 2016 r. na godz. 12:30, 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.

12.Komisja, w składzie 7 osób, na zebraniu w dniu 18 maja 2016 r. podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu

dr. piotrowi zielińskiemu.

13. W dniu 10 czerwca 20t6 r. Sekretarz komisji przekazń uchwałę wtaz z załącznikami
Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr. hab. Bogdanowi Jackowiakowi.

dr hab. ełechaty

Poznań, dnia 10 częrwca20l6 r.


