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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA w PoZNANIU
Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych

U chw ala nr 6 1 -2021 12022

Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickrewicza w Poznaniu

z dnia 20 wrzeinia 2022 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doKora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych
i pzyrodnicrych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku dr. Slawomirowi Kr6lewiczowi

Na podstawie art. 177 ust, 1 pkt 1 lit, b, art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. 22022 r. poz, 574 z p62n. zm.), $ 43 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, uchwaly nr 13412020n021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z dnia 28 czenrlrca 2021 r. dotyczqcej sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego orazart.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postQpowania administracyjnego
(Dz. U.22021 r. poz. 735 z p62n. zm.):
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Rada naukowa dyscypliny naukr o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
po zapoznaniu siq z pelnq dokumentacjq sprawy, w tym recenzjami oraz uchwalq komisji habilitacyjnej
zawierajqcej opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, nadaje dr, Slawomirowi
Kr6lewiczowi stopien doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scistych ipzyrodniczych w dyscyplinie
nauki o Ziemi i Srodowisku.
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1. Zgodnie z arl.224 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 20'18 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce od

powy2szej decyzji nie pzysluguje prawo odwolania.
2, Wobec uwzglqdnrenia w calo6ci 2Edania strony na podstawie art. 107 g 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego w zw. z art. 178 ust, 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym
r nauce odstqpiono od spozEdzenia uzasadnienia decyzji.
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Uchwala staje siq prawomocna z dniem .lej podjgcia.

prof. dr Rachlewicz
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