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UCHWATA

KOMISJI HABILITACYJNEJ

powolanej w dniu 4 lutego 2019 r. przez Centralnq Komisjq ds. Stopni i Tytul6w, na

podstawie art. 18 a, ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopnioch naukowych itytule
noukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ze zrn. (jednolity tekst ustawy o

stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki z dnia 27

wrzednia 2017 roku - Dz. U. z 2OL7 r., poz. 1789) w zwiqzku z art. 179 ust. 1 ustawy z 3 lipca

2Ol8 r. - Przepisy wprowodzojqce ustowQ - Prowo o szkolnictwie wyiszym i nouce (Dz.U. z

2018 r., poz. 1669), w sprawie:
przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr ini. Zuzanny Sawinskiej wszczQtego 25

paidziernika 2018 roku w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

6 t.

Komisja, dziaiajqc zgodnie z ww. ustawE fiednolity tekst ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 27 wrzesnia 2OI7 r.,Dz.U.
z 2O17 r., po2.1789), w oparciu o rozporzqdzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 roku, Dz. U.

z 2Ot8 r., poz.26L w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynno6ci w
przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie

tytulu profesora, w zwiqzku z art. t79 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku, przepisy

wprowadzajqce ustawQ - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2OI8 r., poz. 76691,

stosujac kryteria zawarte w Rozporzqdzeniu MNiSW z dnia 1 wrze6nia 2OII r. Dz. U. nr 196,

poz. 1165, na posiedzeniu w dniu ll kwietnia 2019 roku, w skladzie 7 czlonk6w Komis.ii. w
jawnym glosowaniu (glos6w - 7 TAK), podjgla uchwalg popierajqcq wniosek w sprawie
nadania

Pani dr inZ. Zuzannie Sawinskiej
stopnia doktora habilitowanego nauk rolnicrych, u' dyscyplinie agronomia.

ri 2.

Integraln4 czgSci4 niniejszej uchwalyjest zal4cznik nr I stanowi4cy jej uzasadnienie.

fi 3'

Komisja przekantje ninie.isz4 uchwalg Dzickanowi Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego u' Poznaniu.

Komisja habilitacyjna:

l. Przewodnicz4cy prof'. dr hab. Andrzej Kotecki

2. Sekretarz dr hab. Agnieszka MocekJl6ciniak

3. Recenzent prof. dr hab. Bogdan Kulig

4. Recenzent prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

5. Reccnzent dr hab. Piotr Szulc, prof. nadzw.

6. Czlonek prof. dr hab. Zbigniew Skinder

7. Czlonek prof. dr hab. Jan Kryszak

Pozna6, dnia 11 kwietnia 2019 roku


