
Harmonogram postępowania

w sprawie o nadanie dr. Andrzejowi Pukaczowi stopnia doktora habilitowanego
w dziedńnie nauk biologicmych, dyscyplinie - ekologia

W dniu 1l kwietnia 2016 roku Pan dr Andrzej Pukacz (zatrudniony na etacie adiunkta
w Polsko-Niemieckim InsĘrtucie Badawczym, Uniwersytet irn. A. Mickiewicza w
Poznaniu, Collegium Polonicum w Sfubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Sfubice)
zulrócił się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnęgo na podstawie osiągnięcia naukowego
składającego się z cyklu 5 publikacji pt. ,,Rola ramienic w precypitacji węglanu
wapnia i jej konsekwencje dla chemizmlł wód jeziornych".
Wskazał jednocześnie Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Pozraniu jako jednostkę orgańzacyjną do przeprowadzeńa postępowania
habilitacyjnego.

W dniu 11 kwietniaZaft roku wszczęto posĘlowanie habilitacyjne dr. Andrzejowi
Pukaczowi w dziedzinie nauk biologicarych, w dyscyplinie ekologia.

Pismem nr BCK- III-L-6803l20l6 z dn. 18 kwietnia 20t6 r. (pismo wpłynęło na
Wydział Biologii w dn. 24 knietnia 2016 r.). Centalna Komisja do Spraw Stopni i
Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu z prośbą o
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Pukacza i wyznaczstie 3
członków komisji, w Ęvm sekrer"arza komisji i recenzenta.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii UAM w dniu 22 kłńetńa 2016 t.,
uchwałąRa-dy do składu komisji wyznaezeń zostali:

dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu - sekretarz komisji,
dr hab. prof. UAM Elżbieta Szelą-Wasielewską Uniwersytet im. Adama
Mickięwicza w Poznaniu - recenzent,
dr hab. prof. UAM Andruej Brzeg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu - członek komisji.

Dziekan Wydziału Biologii UAM w piśmie nr \MB-479-2at5D0l6 z dnia 26 kwietnia
2al6r., skierow.anym do CK, przekazał inforrnacje o zgodzie Rady Wydziału Biologii
UAM w Poznaniu na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja
Pukacza iwyznaczeńu trzech osób (iw.) do składu komisj! habilitacyjnej.

6. CK pisme.m nr BCK III-L-68g3l2a76 z dnia 9 mąa Zaffi r. (pismo wpłynęło na
Wydziń Biologii w dn. 16 mĄa 2016 r"), w oparciu o zapis art. 18ą ust. 5 Ustawy z
dnia 14 marca 2013 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniacH i
ąvfule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r, poz. 1852 ze zn.) powołała komisję d/s
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr" Andrzeja Pukacza w składzie
następującym:

prof. dr hab. Józef SnnĄa,Uniwersytet Gdanski - przewodniczący komisji,
dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Pozrraniu - sekretarz komisji,

1.

2.

3.

4.

5.



prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach) - t ecenzettt,
prof. dr hab. Andrzej Górniak, Uniwersytet w Białymstoku - receluent,
dr hab. prof. UAM Elżbieta Szelą-Wasielewską Uniwersytet im. Adama
Mickięwicza w Poznaniu - recenzent,
dr hab. Piotr Kwapuliński, Uniwersytet Śtąsti - członek komisji,
& hń. prof. UAM Andrzej Brzeg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu - członek komisji.

7. Zgodnie w wymogźtmi an. 18a ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca2003 r. (Dz. U. nr 65,

poz. 595 z późn. zm.) Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu pismami WB-
5ż0-201512076 z dnia 16 maja 2016 r. nłrrócił się do recenzentów (prof. dr hab.

Andrzeja Górniaką prof. dr hab. Bogusława Wiłkomirskiego, dr. hab. prof. UAM
ElżbieĘ Szelą-Wasielewskiej) z prośbą o przygotowanie recenzjl, oraz przesłń
wszystkim pozostałym członkom Komisji informację o powołaniu ich w skład
przedmiotowej Komisj i.

8. W dniu 20 maja 2a6 r. Pan dr hab. Piotr Kwapuliński (Wydział Matematyki i
Informatyki, Uniwersytet ŚĘski w KatowicaĄ zwrócił się do Dńekana Wydziału
Biologii UAM w Poznaniu z wyjaśnieniem, iZ zasńa z pewnością pomyłka przy
powoływaniu jego osoby do składu komisji. Zasugerował, że do komisji powinien byó
łaczej powołany prof. Jerza Kwapuliński (Śtąpti Uniwersytet Medyczny w
KatowicacĘ. Poprosił jednocześnie o wszczęcie procedury odwołania jego osoby ze
składu Komisji. W uzasadnieńu zaularł informację, iZ jego spcjalizasja naukowa
(inĄmieria materiałowa) jest dziedziną bardzo odległą od zainteresowń naukowych
Habilitanta.

9. W piśmie WB-550-20l5Darc z dńa 25 maja 2016 t. Dziekan Wydziału Biologii
UAM w Poznaniu poinformował Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
Naukowych o przedmiotowej sprawie.

10. CK pismem nr BCK III-L-68a3Dal6 z dnia 6 czer\ryca 2al6 r. (pismo wpłynęło na
Wydział Biologii 16 czerwca 2016 r.) zmieniła swe wcześniejsze postanowienie
dotyczące składu Komisji HńilitacyjnĄ.Dzińając na podstawie art. 18a, ust 4 Ustawy
z dńa 14 marca 20a3 r. (Dz. U. z 2014 t, poz. 1852 zę zm.) w miejsce dr. hab. Piotra
Kwapulińskiego powołała na człoŃa komisji prof. dr. hab. Jerzego Kwapulńskiego ze
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

1 1. W piśmie WB-622,-żal5?arc z dńa 76 czerwca żai1 r. Dńekł'e W,vdział* Bioiagii
powiadomił przewodnicaącęgo i sekretarza Konrisji. o decyzji CK do§czącej
odwołania dr. hab. Piotra Kwapulińskiego i powołania prof. Jeruego Kwapulińskiego
aa eńr:t*:łi-+;::lisji w przedłrrctc=lĄ,Jiri pastępoiłaniii ieabilitacyjnyrn.

12. OstatniarccłrĄarłpłynęła na W3,dział Biologii w dniu 29 czetwca20\6 r. I

l3.Kopie receĄi zo§Ę tłysłane do -*vszystkich czł*nków Komisji {pism* 1:org-$,?-Ę-

2a15lżłL6 z dńa29 czerwca 2015 r.),

i+. Ss*rctarz k+miąli prrysia,pił cio ustaiania iłrminu pcsiccz*aia K-*misji. ł{a poCstalł'ic
wstępnycli konsultacji z wszystkimi członkami Komisji oraz w uzgodnieniu z



Przewodnic7Ącym Komisji podjął decyzję o jednokrotnym zebraniu Komisji i
vłyntaczył. termin posiedzenia na dzięń 6 lipca 20t5 t. na godz. l l:00 w Collegium
Biologicum Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Wszyscy człoŃowie Komisji
potwierdzili gotowość uczestnictwa w posiedzeniu w ustalonym terminie.

15. Komisja, w składzie 7 osób, na zebraniu w dniu 6 lipca 2016 r. podjęła uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu
dr. Andrzejowi Pukaczowi.

16.W dniu 1l lipca 2015 r. Sekretarz komisji przekazń uchwałę wraz z załrynńkami
Dziekanowi Wydziału Biologii UAM, prof. dr. hab. Bogdanowi Jackowiakowi.

dr hab. p9

Poznań, dnia 11 lipca 2016 r.

Sekretarz komisji


