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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA w PoZNANIU
Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych
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Uchwala nr 19-2019 12020
Rady Naukowej Dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku
Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 10 marca2020 t.

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i prryrodniczych,
w dyscyplinie nauki o Ziemi i irodowisku dr. Piotrowi Kolaczkowi
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Rada Naukowa Dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku, dziala.lEc na podstawie a1..221 usl.'12 ustawy
zdnia20lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U.22018 r. poz, 1668 ze zm.) oraz

uchwaly nr 3681201912020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia
28 pa2dziemika 2019 r, dotyczqcej sposobu postqpowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego,wzwiqzkuzarl. 179 ust. 1,2
ustawy z dnia 3lipca 2018 roku Pzepisy
wprowadzajqce ustawQ - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz, 1669), po
zapoznaniu sig z uchwalq komisji habilitacyjnej, zawierajqcE opinig w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pelnq dokumentacjq sprawy, w tym z recenzjami osiqgnigc
naukowych, nadaje dr. Piotrowi Kolaczkowi stopieri doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
6cislych i prryrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku.
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Uzasadnienie
Rada Naukowa Dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu
podzielila zdanie Komisji habilitacyjnej i uznala, 2e dr Piotr Kolaczek spelnil wymagania okre5lone w art.
16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o slopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz, U. 2003 nr 65 poz. 595 zpoln. zm.) oraz w g 3. pkt. 5 i gg 4.-5, rozpozqdzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wze6nia 2011 r. w sprawie kryteri6w oceny osiqgniqi
osoby ubiegajqce.l siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), stawianych
kandydatom ubiegajqcych sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego i podjqla uchwatq o nadaniu dr.

Piotrowi Kolaczkowi stopiei doktora habilitowanego

w

dziedzinie nauk Scislych

i

pzyrodniczych

w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku.
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Podpis Pzewodnicz4cego Rady Naukowf Dyscypliny

ul. Bogumila Krygowskiego 10, Collegium Geographicum,6l-680 poznad
tel. r48 61 829 6l I I
dzieSeo@amu.edu.pl

