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7 maja 2018 r. – wszczęcie postępowania  

pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK –III-L-7144/2018  z dn. 18 maja 2018 r. (pismo 

wpłynęło na Wydział Biologii 21 maja 2018 r.) – CK zwraca się do Rady Wydziału Biologii UAM o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie postępowania i powołanie 3 członków komisji habilitacyjnej 

25 maja 2018 r. – uchwały Rady Wydziału Biologii UAM – wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania 

i powołanie 3 członków komisji w osobach:  

 dr hab., prof. UAM Adrian Surmacki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – sekretarz, 

 dr hab., prof. UAM Wojciech Magowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – recenzent, 

 dr hab. Bożena Sikora z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – członek komisji 
 

 
pismo Wydziału Biologii do CK z dn. 25 maja 2018 r. nr pisma WB-329-2017/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

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

pismo CK z dn. 3 września 2018 r. nr BCK – III–L-7144/2018 (pismo wpłynęło na WB 17 września 2018 r.) – 

powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej:  

 prof. dr hab. Paweł Koteja; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przewodniczący  

 dr hab. Adrian Surmacki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz 

 prof. dr hab. Józef Razowski; Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - 
recenzent 

 prof. dr hab. Wojciech Grodzki; Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym - recenzent 

 dr hab. Wojciech Magowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent 

 prof. dr hab. Kazimiera Tomaszewska; Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - 
członek komisji 

 dr hab. Bożena Sikora; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek komisji  
 

pisma WB z dn. 17 września 2018 r. (WB-538-2017/2018) – 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  

pismo WB z dn. 28 września 2018 r. (WB-567-2017/2018) – pismo do CK informujące o niepodjęciu się przez prof. 

J. Razowskiego przygotowania recenzji 

pismo CK z dn. 5 listopada 2018 r. nr BCK – III–L-7144/2018 (pismo wpłynęło na WB 20 listopada 2018 r.) – 

powołanie dr. hab. Adama Tofilskiego z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na recenzenta 

pismo WB z dn. 20 listopada 2018 r. (WB-83-2018/2019) – pismo do dr. hab. A. Tofilskiego o przygotowanie 

recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji Habilitantki  

21 grudnia 2018 r. – wpłynięcie ostatniej recenzji  

pisma WB z dn. 28 grudnia 2018 r. (WB-156-2018/2019) – przesłanie kopii recenzji członkom komisji  

9 stycznia 2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której mowa w art. 18a, ust. 8 Ustawy 

 


