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CENTRALNA KOMISJA
DO SPRAW STOPNI I TYTULoW
Warszawa, 5 wrzeSnia 2019 r.

BCK-V-L-8429/19
DZIEKAN
Wydzialu
Nauk Geografi cznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul, Krygowskiego 10
6l-6E0 Poznai

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w informuje, Ze na podstawie art. I 8 a ust. 5 ustawy

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i qtule naukowym oraz o stopniach i Otule
w zakesie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w zwi4zku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce ustawg - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U.
z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669), i2. w dniu 5 wrzeSnia 2019 r. powolala komisjg habilitacyjnq, w
sklad kt6rej wchodz4:
I

.

2.

prof. Kazimierz Krzemief - Uniwersyet Jagielloliski w Krakowie,
Sekretarz Komisji dr hab. Monika Rzodkiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Przewodniczqcy Komisji

-

Poznaniu,

3.
4.

Recenzent
Recenzent

- prof. Waclaw Florek - Akademia Pomorska w Slupsku,
- prof. Szymon Uscinowicz - Patistwowy Insty,tut Geologiczny

-Paristwowy Instyut

Badawczy,

5.
6.
7.

dr hab. Witold Szczucifski - Uniwersltet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Czlonek Komisji - prof. Krzysaof Bor6wka - Uniwers),tet Szczeciflski,
Czlonek Komisji - prof. Andrzej Kostrzewski - Uniwerslet im. Adama Mickiewicza;
Recenzent

w

-

celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. Roberta KOSTECKIf,GO

dniu 3 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.
Jednocze5nie Centralna Komisja zwraca sig do Rady Naukowej z uprzejmq pro(b4
o powiadomienie w imieniu Centralnej Komisji ww. os6b o powolaniu ich w sklad przedmiotowej
wszczgtego w

komisji oraz o przekazanie dokumentacji Wnioskodawcy.

W

zalqczeniu Centralna Komisja przekazule dokumentacjg,.

o , kt6rej

mowa

w art. l8 a ust. I ustawy, w formie papierowej.
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Do wiadomoSci:

dr

:,

Prof. ilr hab. tletian Gorynia

Robert Kostecki

Centraln6 Komisja do Spraw Stopni i T),tul6w
Plac Defilad I (Palac Kultury i Nauki, XXIV p.)
00-901 Warszawa

tel.2216566098
fax:221 656 63 28

€-mail: kancclaria@ck.gov.pl

ww*.ck.eov.ol
Klauzula informacyjna dotyczqca pzetwaeania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytulow dostQpna jest
na stronie:

lod&lLggy,Ol

Centrrlnr Komisjr prosi wszf,stkich PT Czlonk6w Komisji wyszczeg6lnionych n. stronie gl6wncj t.go pismr

o

zepoznanie sit z nrsttpuj{cymi rktami prrwnymi:
Ustawa z dnia l4 marca 2003 r. o stopniach... (Dz. U.z20l7 t.wz.l789),wzwi4zkuzart. l79ust.2 ustawy z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawl - Prawo o szkolnictwic wybzym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.
1669)t zwlaszcz^ - art 16, l8a, 2l
Rozporzqdzenie Ministra Nauki iSzkolnictwa Wy^zego zdnia l9 stycmia20lS r. w sprawie szczegdlowego trybu
rvarunkdw przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w
postEpowaniu o nadanie q.tulu profesora
hup yiorawo.sejm. sov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261 Rozporz4dzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego z dnia I wrzeSnia 201I r. w sprawie kryteri6w oceny osi4gni9c osoby ubiegajqcej si$ o nadanie
stopnia doktora habilitowanego hnp://isap.seim.qov.pl/Detailsservlet?id=WDU20l I l96l 165 oraz Komunikatem
Centralnej Komisji dotycz4cym toku postlpowania habilitacyjncgo
www.ck. qov.plldl/2 124o/attachmenyf9ae25/Dokumentaciao/o20wnioskuo/o20habilitacyjneeo.pdf

-

i

.

Centrrlnr Komisjr ponirej podkrcila n.jwrrniejsze dzirlrnir stron posttpowrnir:

Czlonkiem Komisji nie powinna byc osoba posiadaiqca wspdlny dorobck publikacyjny oraz wsp6lne prace badawcze
z Habilitantem. a takze osoba bgdqca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku Kandydata. JeJli wyznaczajqc sklad
komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgloszenie do CK - Sekcja dokona zmiany skladu komisji.
Habilitant mo2e byi proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizui4cej przelv6d 7 kompletdw kserokopii
dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 - l0 prac nie wchodz4cych w sklad osiAgnilcia naukowego) do oceny
..istotnej aktywnosci naukowej". Material ten powinien byd rozcslany przezjcdnostkQ rcalizujqc4 przew6d do wszystkich
czlonkow komisji - razem z pozostal4 dokumentacjq wniosku w formie papierowej i elektronicznej. Komisja ma 16wnie2
prawo zazldat (zaposrednictwem przewodniczqcego rady) udostQpnienia przez Habilitanta rozprawy doktorskiej i innych
wyszczeg6lnionych prac z dorobku.
Jezeli Habilitant nie przedstawi zqdanych prac w wyznaczonym terminie, przewodnicz4cy lub zjego upowaznienia
sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o nicmoznosci rozpat.zenia wniosku do czasu spelnienia 2qdania.
Umowy z recenzentami winny byd zawarle ptzez dziekana I przewodnicz4cego rady - przed przekazaniem material6w
do zaopiniowania.
PT Recenzenci powinni sporzqdziC recenzje, w ktdrych zostanie vryra:inie zaznacmna (l) ocena osi4gnilcia
naukowego oraz (2) ocena istotnoj aktywnoSci naukowej. Oceny dokonuje sig (art. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnie z
Rozporzqdzeniem MNiSzW z dnia I rvrzeJn ia 201 l. Treid recenzj i udostQpnia sig w jednej przesylce wszystkim czlonkom
Komisji dopiero po wplynigciu ostatniej z nich. Recenzje sporzqdzone niezgodnie z niniejszlmi przepisami nie mog4 byd
przyjQte przez dziekana/przewodniczqcego rady.
(eW celu sprawnego przebicgu post9powania uprasza siQ sekretarza komisji o nawi4zaoie
mailowego, telefonicznego) z przewodniczqcym, bezpo(rednio po otrzymaniu tego pisma ipodejmowanie bie4cych
decyzji organizacyjnych w istotnych sprawach dotycz4cych postQpowania habilitacyjnego.
Posiedzenia komisji zwoluje. za posrednictwem seketa.z" przewodnicz4cy komisji. Sekretarz komisji zapewnia
obslugQ technicznA posiedzei komisji. O organizacji i trybie pracy komisji decydujejej Przswodniczqcy, kt6ry korzysta z
pomocy sekretarza komisji. Przewodniczqcy komisji jest zobowiqzany do zapoznania wszystkich czlonk6w komisji z
malerialami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodnicz4cy w porozumieniu z seketarzem udostgpnia czlonkom
komisji opinie sporz4dzone przez recenzentdw. Przewodnicz4cy komisji mo2e kontaktowad si9 z czlonkami komisji drogq
elektroniczn4.
Tekst uchwaly, o kt6rej mowa w art.
Ustawy, podjgtej w skladzie wskazanym w $ 15 ust. I
Rozporzedzeni4 wraz z uzasadnieniem, recenzje i protokdl posiedzenia komisji oraz wyniki glosowania przewodnicz4cy
komisji przekazuje, za poSrednictwem sekretarza, dziekanowi (przewodniczqcemu rady)
- rv cclu podjgcia przez
radg uchwaly o kt6rej mowa w art. l8aust. I I Ustawy, podejmowanej wtrybieart.20 ust. I i2 Ustawy,
Po zakoriczeniu postQpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodnicz4cy rady) pzekazuje
Centralnej Komisji, w terminie do 14 dni, uchwalg w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego wruz z
recenzjami zlozonymi w postgpowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzglgdniaj4c oryginalne podpisy na ww.
dokumentach.
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