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Dziekan
Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) zwana dalej ustawq, informuje, i2 w dniu 3 wrze6nia 2018 r.

powolala komisjg habilitacyjnq, w sklad kt6rej wchodzq:

1. pzewodniczqcy komisji - prof. Maciej Kuboti - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollqtaja

w Krakowie,

2. sekretarz komisji - dr hab. Karol Durczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

3. recenzent komisji - prof. Leszek Powieia - Politechnika Warszawska,

4. recenzent komisji - prof. Leon Kukielka - Politechnika Koszalinska,

5. recenzent komisji - dr hab. Piotr Rybacki - Uniwersytet Pzyrodniczy w Poznaniu,

6. czlonek komisji - dr hab. Katazyna Szwedziak - Politechnika Opolska,

7 . czlonek komisji - prof. Leszek Piechnik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. Macieja ZABOROWICZA wszczetego

w dniu 17 maja 2018 r. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inzynieria rolnicza.

Jednoczesnie zwracamy siq do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu

Pzyrodniczego w Poznaniu z upzejm4 pro5bE o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji,

ww. os6b o powolaniu ich w skfad przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji

sprawy.

W zalqczeniu Centralna Komisja pzekazule dokumentacje,

ustawy, w formie papierowej.

o kt6rei mowa w art. 18a ust. 1

Do wiadomo5ci:

dr Maciei Zaborowicz

2018 -09- 1 I

Zalqcznikl: .,,,.............. Nr dzl"nnlkai



Centralna Komisja prosi wszystkich PT Czlonkdw Komisji wyszczeg6lnionych na stronie gl6wnej tego pisma

o zapoznanie sig z nasttpujqcymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 14 marca2003 r. o stopniach... (Dz. U,z20l'7 poz.1789.): zwlaszcza - an 16, l8a,2l

- Rozporz4dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegdlowego trybu

iwarunk6w przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w postQpowaniu habilitacyjnym oraz w postQpowaniu

o nadanie t),tutu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz.26l\

- Rozporz4dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia I wrzeSnia 2011 r. w sprawie kryteri6w oceny osi4gnigd osoby

ubiegaj4cej sig o nadani€ stopnia doktora habilitowanego httn://isap.seim.qov.pl/DetailsServlet?id=WDU20l I 1961 165

Centralna Komisja poni'ej podkresla najwainiejsze dzialania stron post9powania:

Czlonkiem Komisji nie powinna bye osoba posiadajqca wspdlny dorobek publikacyjny oraz wsp6lne prace

badawcze z Habilitantem, a takze osoba bgd4ca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku, pelniqca funkcjq

promotora albo recenzenta w przewodzie doktorskim habilitanta, a takze bQd4ca w stosunku nadrzQdnoSci sluzbowej.

. . JeSli wyznaczajqc sklad komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgloszenie do CK -
Sekcja dokona zmiany skladu komisji.
. Habilitant moze byC proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizuiqcej przewbd 7 komplet6w kserokopii

dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 - l0 prac nie wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego) do

oceny ,,istotnej aktlvno6ci naukowej". Material ten powinien byC rozeslany przez jednostkg realizujqcq przew6d do

wszystkich czlonk6w komisji - razem z pozostal4 dokumentacj4 wniosku w formie papierowej i elektronicznej.

Komisja ma r6wnie2 prawo zaz}daa (za posrednictwem przewodnicz4cego rady) udostgpnienia przez Habililanta
rozprawy doktorskiej i innych wyszczegdlnionych prac z dorobku.

. Jezeli Habilitant nie przedstawi z4danych prac w wyznaczonym terminie, przewodnicz4cy lub z jego

upowa2nienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemoznosci rozpatrzenia wniosku do czasu spelnienia

2qdania.
. Umowy z recenzentami winny byd zawarle przez dziekana / przewodnicz4cego rady - przed przekazaniem

material6w do zaopiniowania.

PT Recenzenci powinni sporz4dzii recenzje, w kt6rych zostanie wyrainie zaznacmna (l) ocena osi4gnigcia

naukowego oraz (2) ocena istotnej aktywno6ci naukowej, Oceny dokonuje sie (art. 16 ust. 4 Ustawy) zgodnie z

Rozporzqdzeniem MNiSzW z dnia I wrzeSnia 2011. TreCC recenzji udostQpnia sig w jednej przesylce wszystkim

czlonkom Komisji dopiero po wplynigciu ostatniej z nich. Recenzje sporz4dzone niezgodnie z niniejszymi przepisami

nie mog4 byd przyjEte przez dziekanalprzewodniczqcego rady.
. W celu sprawnego przebiegu postgpowania uprasza sig seketarza komisji o nawi4zanie kontaktu (e-

mailowego, telefonicznego) z prznwodnicz4cym, bezpo6rednio po otrzymaniu tego pisma i podejmowanie bieZqcych

decyzji organizacyjnych w istotnych sprawach dotycz4cych postgpowania habilitacyjnego.
. Posiedzenia komisji zwoluje, za po3rednictwem sekretarza, przewodniczEcy komisji. Seketarz komisji

zapewnia obslugg technicznE posiedzeri komisji. O organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej Przewodnicz4cy,

kt6ry korzysta z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczqcy komisji jest zobowiEzany do zapoznania wszystkich

czlonk6w komisji z materialami dostarczonymi pzez Habilitanta. Przewodnicz4cy w porozumieniu z sekretazem

udostgpnia czlonkom komisji opinie sporz4dzone przez recenzentbw. Przewodniczqcy komisji moze kontaktowad sig z

czlonkami komisji drog4 elektroniczn4. 0 Tekst uchwaly, o kt6rej mowa w art. 18a ust.8 i ll Ustawy, podjgtej w

skladzie wskazanym w $ l5 ust. I Rozporz4dzenia, wraz z uzasadnieniem, recenzje i protok6l posiedzenia komisji oraz

wy,niki glosowania przewodnicz4cy komisji przekazuje, za po6rednictwem sekretarza, dziekanowi (przewodnicz4cemu

rady) - w celu podjgcia przez radg uchwaly o kt6rej mowa w art. l8a ust. ll Ustawy, podejmowanej w trybie art.20
ust. l i2Ustawy.

. Po zakoiczeniu postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodnicz4cy rady)
przekazuje Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwalE w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego

wraz z recenzjami zldzonymi w postgpowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzglgdniaj4c oryginalne
podpisy na ww. dokumentach.


