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12 kwietnia 2017 r. – wszczęcie postępowania  

pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK –III-L-6718/2017  z dn. 21kwietnia 2017 r. (pismo 

wpłynęło na Wydział Biologii 27 kwietnia 2017 r.) – CK zwraca się do Rady Wydziału Biologii UAM o wyrażenie zgody 

na przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków komisji habiltacyjnej 

26 maja 2017 r. – uchwały Rady Wydziału Biologii UAM – 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, 

 dr hab., prof. UAM Mikołaj Olejniczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – recenzent, 

 prof. dr hab. Artur Jarmołowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – członek komisji 
 

 
pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 29 maja 2017 r. nr pisma WB-434-2016/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie postępowania i wyznaczenia przez Radę 3 członków Komisji w osobach jw.  

pismo CK z dn. 5 czerwca 2017 r. nr BCK – III–L-6718/2017 (pismo wpłynęło na WB 16 czerwca 2017 r.) – 

powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej:  

 prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; Uniwersytet Łódzki - przewodniczący 

 dr hab., prof. UAM Mirosława Siatecka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz 

 prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenznet* 

 prof. dr hab. Bogusław Szewczyk;  Uniwersytet Gdański - recenzent    

 prof. UAM Mikołaj Olejniczak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent 

 prof. dr hab. Tomasz Stadejek; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - członek komisji 

 prof. dr hab. Artur Jarmołowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek komisji  
 

pisma WB z dn. 16 czerwca 2017 r. (WB-498-2016/2017) – pisma do recenzentów o przygotowanie recenzji wraz 

z przekazaniem dokumentacji Habilitantki oraz przekazanie informacji o powołaniu w skład komisji habilitacyjnej 

i przesłanie dokumentacji pozostałym członkom komisji  

*4 lipca 2017 r. – wpłynięcie pisma od prof. Magdaleny Kosz-Vnenchak, informującego o konieczności rezygnacji z 

podjęcia funkcji recenzenta 

4 lipca 2017 r. – pisma WB do CK w powyższej sprawie oraz przekazanie informacji przewodniczącemu i sekretarz 

komisji 

*pismo CK z dn. 4 września 2017 r. (pismo wpłynęło na WB 14 września 2017 r.) – powołanie prof. dr hab. 

Andrzeja Dziembowskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na 

recenzenta w miejsce prof. M. Kosz-Vnenchak  

pisma WB z dn. 18 września 2017 r. – 1) przekazanie prof. dr hab. A. Dziembowskiemu prośby o przygotowanie 

recenzji raz przesłanie materiałów habiltantki; 2) przekazanie stosownej informacji przewodniczącemu i sekretarz 

komisji 

20 listopada 2017 r. – wpłynięcie ostatniej recenzji  

pisma WB z dn. 20 listopada 2017 r. (WB-74-2017/2018) – przesłanie kopii recenzji członkom komisji  

12 grudnia 2017 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której mowa w art. 8a, ust. 5 Ustawy 

 


