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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w informuje, Ze na podstawie art. l8 a ust. 5 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytr-rle naukowym oraz o stopniach i tyule
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w zwiqzku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia

3 lipca 20lE r. Przepisy wprowadzajqce ustawg - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U.

z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669), iL w dniu 5 wrze5nia 2019 r. powolala komisjg habilitacyjnq, w
sklad kt6rej wchodzq:

2.

l. Przewodnicz4cy Komisji - prof. Marek Deg6rski - Insq ut Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania PAN,

Sekretarz Komisji - dr hab. Leszek Sobkowiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu,

3. Recenzent - dr hab. Mariusz Kistowski - Uniwersytet Gdariski,

4. Recenzent - prof. Wieslaw Ziaja - Uniwersltet Jagiellorlski w Krakowie,

5. Recenzent - dr hab. Jan Piekarczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
6. Czlonek Komisji -dr hab. Urszula Myga-Piqtek - Uniwersytet Sl4ski w Katowicach,
7. Czlonek Komisji - dr hab. Marcin Slowik - Uniwersltet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

w celu przeprowadzenia posqpowania habilitacyjnego dr Iwony MARKUSZEWSKIEJ
wszczgtego w dniu 4 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

Jednocze6nie Centralna Komisja zwraca sig do Rady Naukowej z uprzejm4 pro6b4

o powiadomienie w imieniu Centralnej Komisji ww. os6b o powolaniu ich w sklad przedmiotowej
komisji oraz o przekazanie dokumentacji Wnioskodawczyni.

W zalqczeniu Centralna Komisja przekazuje

w art. l8aust. lustawy.u formie papierowej.

Do wiadomo6ci:

dr Iwona Markuszewska

Warszawa, 5 wrze6nia 2019 r.
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Klauzula informacyina dotyczAca pzetwazania danych osobowych w Centralnej Komisii do Spraw Stopni i Tytul6w doslqpna jest
na stronie: !ad{.q!jg!Jql

Gorynia



Centr.lnr Komisja prosi wszystkich PT Czlonk6w Komisji wyszczeg6lriooych nr stronie gl6wnej tcgo pism. o
z.pozdanie sit z nrsttpuj{cymi rkttmi prrwnymi:
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach... (Dz. tJ.22017 t,poz.1789), wzwi4zkuzafl. 179 ust. 2 ustawy z dnia

I lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawl - Pmwo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.

1669)i zwlaszcza - a^. 16, I 8a, 2 |

Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia l9 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu
i warunk6w przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w postlpowaniu habilitacyjnym oraz w
postgpor+aniu o nadanie l)'tulu profesora

http://prawo.sejm.qov.pl/isap.nsfldownload. xsp/W DU20l 80000261/O/D20180261 Rozporz4dz€nie Ministra Nauki

i Szkolnictwa wy^zego z dnia I wrzcsnia 201I r. w sprawic kryteridw oceny osi4gnigC osoby ubicgaj4cej sig o nadanie

stopnia doktora habilitowanego http://isao.sejm.qov.pl/Detailsservlet?id=WDu20l I l96l 165 oraz Komunikatem
Centralnej Komisji dotyczqcym toku post9powania habilitacyinego

www.ck.qov.ol/dl/2 | 240/attachmenVf9ae25/Dokumentaciao/o20wniosku9r'o20habilitacyineeo.odf

Centrrln. Komisje poni2ej podkrcSle nrjwriniejsze dzi.hnie stron posttpow.nir:
. Czlonkiem Komisji nie powinna byd osoba posiadaiqca wsp6lny dorobek publikacyjny oraz wsp6lne prace badawcze

z Habilitantem, a takze osoba bgdqca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku Kandydata. JeSli wyznaczajqc sklad

komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgloszenie do CK - Sekcja dokona zmiany skladu komisji.
. Habilitant moze byd proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizuiqcej przewdd 7 komplet6w kserokopii

dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepsrych 8 - l0 prac nie wchodz4cych w sklad osiqgnigcia naukowego) dooceny

..istotnej aktywnoSci naukowej". Material ten powinien byC rozeslany przezjednostk$ realizujqcq przew6d do wsrystkich
czlonk6w komisji . razem z pozostalq dokumentacj4 wniosku w formie papicrowej i clektronicznej- Komisja ma r6wnie2
prawo za2qdac (za po3rednictwem przewodniczqcego rady) udostgpnienia przez Habilitanta rozprawy doktorskiej i innych
\ryszczegdlnionych prac z dorobku.

. Jezeli Habilitant nie przedstawi zqdanych prac w wyznaczonym terminie, przewodniczqcy lub z jego upowaznienia
sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemoznofui rozpafzenia wniosku do czasu spelnienia zedania.

. Umorvy z recenzentami winny byd zarvane przez dziekana I przewodniczqcego rady - przed p.zekazaniem material6w

do zaopiniowania.
PT Recenzenci powinni sporzqdziC recenzje, w k16rych zostanie wyrtinie zazx,acmna (l) ocena osiqgniQcia

naukowego oraz (2) ocena istotnej aktywnosci naukortej. Oceny dokonujc sig (an. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnie z

RozporzQdzeniem MNiSzW z dnia I wrzesnia 201 l. TrcSC recenzji udostgpnia siQ w jednej przcsylce wszystkim czlonkom
Komisji dopiero po wptyniQciu ostatniej z nich. Recenzje sporz4dzone niezgodnie z ninicjszymi przepisami nie mog4 byd

przyjgte przez dziekana/przewodnicz4cego rady.
. W celu sprawnego przebiegu postgpowania uprasza si9 seketarza komisji o nawi4zanie kontaktu (e-

mailowego. telefonicznego) z przewodnicz4cym, bezpo3rednio po otzymaniu tego pisma ipodejmowanie biez4cych

decyzji organizacyjnych w istotnych sprawach dotycz4cych postQpowania habilitacyjnego.
. Posiedzenia komisji zwoluje, za posrednictwem sekctarz4 przewodniczqcy komisji. Sekretarz komisji zapewnia

obslug9 technicanq posiedzeri komisji. O organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej Przewodniczqcy, ktdry korzysta z
pomocy sekretarza komisji. Przewodniczqcy komisji jest zobowiqzany do zapomania wszystkich czlonk6w komisji z

materialami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodniczqcy w porozumieniu z seketalzem udostgpnia czlonkom
komisji opinie sporz4dzonc przez recenzentdw. Przewodnicz4cy komisji moze kontaktowaC siQ z czlonkami komisji drogE

elektronicznq.
. Tekst uchwaly, o kt6rej mowa w art. l8a ust. 8 i I I Ustawy, podiQtej w skladzie wskazanym w $ 15 ust. I

Rozporz4dzeni4 wraz z uzasadoieniem, recenzje i protok6l posiedzenia komisji oraz wyniki glosowania przewodnicz4cy

komisji przekazuje, za poSrednictwem sekretaza, dziekanowi (przewodnicz4cemu rady) - w celu podjgcia przez

radg uchwaly o Lt6rej mowa w art. lSaust. ll Ustawy, podcjmowanej w trybie art.20 ust. I i2 Ustawy.
. Po zakoriczeniu postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodnicz4cy rady) przekazuje

Centralnej Komisji, w terminie do 14 dni, uchwalg w przedmiocie nadarlia stopnia doklora habilitowanego vraz z

recenzjami zlo2onymi w postgpowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzglQdniajqc oryginalne podpisy na ww.

dokumentach.


