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UNrwnnsyTET Ivt. Apłuł MIcxtEwICzA w PozNłNtu
Wydział Biologii

uzasadnienie
uchwały nr 9/06/2016 Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2016 roku
o nadaniu dr. Grażynie LlczelŃsrle.l

stopnia doktora habilitowanego nauk bioIogicznych w dyscyplinie biologia

1. Postępowanie habilitacyjne dr Grażyny LlczalŃsxlr.l zostało wszczęte przez Centralną
Komisję do Spraw Stopni i Tytułow (CK) 11 maja 2015 r. Zgodnie z wnioskiem kandydatki
postępowanie to przeprowadziła Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przebiegało ono według następującego harmonogramu:

7 września 2015 r. CK powołała komisję habilitacyjną w składzie: przewodnicząca -
prof. dr hab. Elzbieta ŻąozlŃsxn (Uniwersytet Łodzki), sekretarz - prof . dr hab. Maria
KRczlvlRRex (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), recenzent- prof, dr hab.

Cezary Kuxlo (Uniwersytet w Białymstoku), recenzent prof, dr hab. Maciej
HrNNrsrRc (University of Adelaide), recenzent - dr hab. Henryk Gr4a (Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie), członek komisji - dr hab. Tomasz Kozrowsxt (Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu), członek komisji - prof. dr hab. Joachim Clrśltr
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

19 listopada 2015 r. w jawnym głosowaniu komisja habilitacyjna podjęła uchwałę
zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania dr Graźynie LlczslŃsKlcJ stopnia
doktora habilitowanego (oddano 2 głosy za nadaniem stopnia, 5 głosow przeciw
nadaniu stopnia i 0 głosow wstrzymujących się). Komisja habilitacyjna negatywnie
oceniła w szczególności osiągnięcie naukowe habilitantki, które zostało przedstawione
w formie książki pt. ,,Lutherans in the Poznań province, Biological dynamics of the

Lutheran population in the 19th and early 20th centuries" wydanej przez Verlag Dr
Kovaó w Hamburgu (ISBN 978-3-8300-8059-6). W uzasadnieniu negatywnej oceny
komisja habilitacyjna podkreśliła m.in. ,,Pojawienie się treści o znamionach plagiatu,

autoplagiatu oraz nieposzanowania własności intelektualne/' w ksiązce przedstawionej
jako osiągnięcie habilitacyjne, Sprawę tę podniosł w swojej recenzji prof. dr hab. Maciej
HENNEBERG. Należy podkreślić, że zastrzeżenia te zostały przedyskutowane z dr
Grażyną LlczalŃsrą podczas posiedzenia w dniu 19 listopada 2015 r., co jednak nie

wpłynęło ani na zmianę oceny recenzenta podnoszącego sprawę plagiatu, autoplagiatu
oraz nieposzanowania własności intelektualnej, ani też na stanowisko członkovy komisji
habilitacyjnej.
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26 lutego 2016 r., uwzględniając opinię CK oraz przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a w szczególności ań. 36 par. 1 K.p.a,
Rada Wydziału Biologii podjęła uchwałę o wskazaniu nowego terminu rozstrzygnięcia
sprawy postępowania habilitacyjnego dr Grazyny LlczslŃsxlrJ, na mocy ktorej przyjęto,
ze zostanie ono podjęte niezwłocznie po rozstrzygnięciu sprawy naruszenia pzez
habilitantkę praw autorskich w postępowaniu habilitacyjnym.

- 24 czenvca 2016 r. Rada Wydziału, dysponując postanowieniem rzecznika
dyscyplinarnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o umorzeniu postępowania
wyjaŚniającego w sprawie mozliwości naruszenia praw autorskich przez Panią dr
Grażynę LlczalŃsx4, przeprowadzila wnikliwą dyskusję, której przedmiotem były: (i)
uchwała komisji habilitacyjnej zawierająca opinię o odmowie nadania dr Grazynie
LlCzalŃsrlE.l stopnia doktora habilitowanego oraz (ii) całokształt jej osiągnięc
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności
postępowania przeprowadzono głosowania:

o w pienłszej kolejności głosowano wniosek o odmowę nadania stopnia doktora
habilitowanego. Wniosek ten nie uzyskał bezwzględnej większości (spośrod 85
oddanych głosów, 85 było ważnych, w tym 14 za przyjęciem uchwały, 64 przeciw
przyjęciu uchwały i 7 głosow wstrzymujących);

o wobec powyzszego głosowano wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Wniosek ten uzyskał bezwzględną większośó (spośród 84 oddanych głosów, 84 były
waŻne, w tym 65 za przyjęciem uchwały, 12 przeciw przyjęciu uchwały i 7 głosow
wstrzymujących).

W uzasadnieniu uchwały o nadaniu dr Grazynie LlczalŃsrlr.l stopnia doktora
habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Rada Wydziału odnosi się do
wszystkich aspektów oceny uwzględnianych w tego typu postępowaniu i stwierdza:

Osiągnięcie naukowe habilitantki przedstawione w formie ksiązki pt. ,,Lutherans in
the Poznań province. Biological dynamics of the Lutheran population in the 19th and
early 20th centuries" stanowi znaczący wkład w poznanie stanu biologicznego i

dynamiki ludności wyznania ewangelickiego w prowincji poznańskiej na przełomie
XlX l XX wieku, tj, w okresie wielkiej rewolucji przemysłowej i kulturowej mającej
miejsce w Europie. Pozytywnie należy ocenić wydanie tej monografii w języku
angielskim, stwaza to bowiem szerokie mozliwości upowszechnienia zawańych w
niej wyników na arenie międzynarodowej, co już ma miejsce mimo relatywnie
krótkiego czasu funkcjonowania tej pozycji w środowisku naukowym. Przyjmując z
uwagą zastzeżenia komisji habilitacyjnej dotyczące braku innowacyjności
metodycznych Rada Wydziału Biologii zauważa jednocześnie, że zestaw metod
przyjętych przez habilitantkę był z powodzeniem stosowany w ramach biodemografii
i demografii historycznej, w tym takze i to wielokrotnie w rozprawach i publikacjach
przygotowywanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych. Oceniając
pozytywnie osiągnięcie naukowe dr Grazyny LlczalŃsxlrl Rada Wydziału Biologii w
pełni respektuje prawomocne postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego ds.
Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o
umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie mozliwości naruszenia praw
autorskich przez Panią dr Grazynę LlczalŃsxą.
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Dorobek naukowy dr Grazyny LlczatŃsrlr"ł jest znaczący zarowno pod względem
iloŚciowym jak i jakościowym. Ogołem po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje on 25
prac i rozdziałow, w tym 14, w których jest jedyną autorką i 3, w których jest
pierwszą autorką, Habilitantka opublikowała m.in. 9 prac w czasopismach z listy A
MN|SW (w tym 7 po doktoracie), 10 prac w czasopismach z listy B (w tym 3 po
doktoracie) i 4 prace z list C (po doktoracie). Jest też autorką 6 rozdziałów w
ksiązkach, w tym 4 po uzyskaniu stopnia doktora. lstotnie, jak zauważają
członkowie komisji habilitacyjnej, tematyka prac naukowych składających się na ten
dorobek jest ściśle ukierunkowana i w duzym stopniu łączy się z tematem
osiągnięcia habilitacyjnego, nie powinno to jednak podlegać krytycznej ocenie,
poniewaz problematyka ta ma szeroki interdyscyplinarny charakter. Rada Wydziału
podkreŚla ponadto: (i) znaczące zainteresowanie wynikami badań habilitantki,
czego przejawem są zaproszenia organizatorów konferencji i warsztatów
naukowych z rożnych ośrodkow akademickich Europy do wygłoszenia wykładow,
(ii) powierzanie habilitantce recenzji prac naukowych kierowanych do publikacji w
międzynarodowych czasopismach specjalistycznych. Swiadczy to niewątpliwie o
uznaniu kompetencji naukowych dr Grażyny LlczalŃsrlr.l.

osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne oceniane są bardzo wysoko przez
wszystkich, którzy zaangażowani są w ocenę dorobku dr Grazyny LlczalŃsxtr.J.
AktywnoŚc habilitantki w tym zakresie jest powszechnie znana na Wydziale Biologii
i była wielokrotnie wyrożniana nie ty|ko przez przełożonych, ale - co nalezy
szczególnie mocno podkreślić - także przez studentów z krĄu i zagranicy. Dr
Grazyna LlczalŃsKA wypromowała iuż ponad 30 dyplomantór,y, sprawuje
merytoryczną opiekę na studeniami Koła Naukowego Przyrodnikow. Przez kilka lata
z sukcesami pełniła funkcję pełnomocnika dziekana ds. programu LLP - Erasmus.

3. Mając powyzsze na względzie Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr. Grazynie LlczalŃsxlrl stopnia
doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
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