
Uchwała nr 6/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 28 września 2020 r. 

dotycząca uzupełnienia Uchwały nr 391/2019/2020 Senatu UAM  

z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poparcia  

wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Marcinowi Chmielewskiemu 

  
 

Działając na podstawie art. 111 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 i art. 21 ust. 1 

w zw. z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w 

związku z art. 179 ust. 1 i 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 

1669 ze zm.), Senat UAM postanawia: 

 

§ 1 

Uzupełnić treść uchwały Uchwały nr 391/2019/2020 Senatu UAM z dnia 27 stycznia 

2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Marcinowi 

Chmielewskiemu poprzez:  

 

a) dodanie uzasadnienia w następującym brzmieniu: 

„Dr hab. Marcin Krzysztof Chmielewski jest pracownikiem Instytutu Chemii 

Bioorganicznej PAN, gdzie pracuje na stanowisku badawczym. Tytuł zawodowy 

magistra na kierunku chemia uzyskał na Wydziale Chemii UAM w 1995 roku. Pięć 

lat później obronił pracę doktorską w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. 

Następnie przebywał na stażach w Stanach Zjednoczonych, m.in. na 

Uniwersytecie Stanforda. W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za 

prace związane z syntezą chemiczną nukleotydów, ze szczególnym akcentem na 

grupy termolabilne. W następnych latach kontynuował badania w tym obszarze. 

Ich rezultatem było opracowanie syntezy termolabilnych znaczników 

fluorescencyjnych, które uznaje za najważniejsze osiągnięcie naukowe.    

Dr. hab. M. Chmielewski jest autorem lub współautorem 36 prac, z których 

23 ukazało się po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Większość artykułów 

opublikowały czasopisma o wysokim współczynniku Impact Factor. Jego 

sumaryczna wartość dla ocenianego dorobku wynosi 83,79. Liczba cytowań –  

w zależności od bazy danych – oscyluje między 220 a 255, ale blisko połowa z 

nich to autocytowania. Indeks Hirscha kształtuje się wg bazy Scopus na poziomie 

9,  

a wg Web of Science przyjmuje wartość 9. 

Podsumowując, Senat stwierdza, że – w porównaniu do innych wniosków  

o tytuł profesora pochodzących z Wydziału Chemii UAM – oceniany dorobek 

naukowy, jego Indeks Hirscha jest niewielki. Stosunkowo niski jest również 

wskaźnik cytowań.  



Nieduża aktywność naukowa dr. hab. M. Chmielewskiego kontrastuje  

z wysoką skutecznością w pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań. 

Uczestniczył On lub uczestniczy w realizacji 12 projektów badawczych, w tym jako 

kierownik grantu w 8. Wskaźniki te potwierdzają znaczące umiejętności 

opiniowanego w zakresie aplikowania o finansowanie projektów badawczych,  

a następnie ich realizacji i rozliczania.  

Dr hab. M. Chmielewski ma także znaczące osiągnięcia we wdrażaniu 

efektów badań naukowych w praktyce i ich komercjalizacji. Jest autorem 12 

patentów, z czego 6 to patenty zagraniczne. Kandydat do tytułu naukowego 

współtworzył 3 przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowe, gdzie znalazły 

zastosowanie opatentowane technologie. 

Kandydat legitymuje się wystarczającymi osiągnięciami także w zakresie 

sprawowania opieki naukowej. Wypromował 2 doktorów. Jest promotorem w 1 

przewodzie doktorskim. Był również trzykrotnie recenzentem w takich przewodach 

oraz kilkukrotnie recenzentem wydawniczym w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym.  

Biorąc pod uwagę powyższe, po przeprowadzonej dyskusji, Senat UAM  

w głosowaniu tajnym postanowił, jak napisano w sentencji uchwały.  

W związku z dostarczeniem dr. hab. Marcinowi K. Chmielewskiemu 

uchwały Senatu UAM nr 391/2019/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku 

odmawiającej poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora bez 

uzasadnienia,  

w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także art. 107 par. 

1 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, Senat UAM wnosi o uchylenie ww. uchwały i skierowanie 

wniosku, o którym mowa wyżej do ponownego rozpatrzenia.”;  

 

b) dodanie pouczenia w następującym brzmieniu: 

 

„Od niniejszej uchwały stronie przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Senatu UAM w terminie miesiąca od dnia 

doręczenia uchwały.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


