
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Barbary Waldon-Rudzionek  

 
 
 
15 kwietnia 2019 r. - wszczęcie postępowania  
 
pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 2 września 2019 r., nr pisma BCK III-L-
8941/19 (pismo wpłynęło na Wydział Biologii w dn. 10 września 2019 r.) CK informuje o wyznaczeniu 
Rady Wydziału Biologii UAM w Poznaniu do przeprowadzenia postępowania i zwraca się o wyznaczenie 
3 członków komisji, w tym sekretarza komisji i recenzenta.  
 
26 września 2019 r. - uchwała Rady Wydziału Biologii - wyznaczenie trzech członków komisji w osobach:  

 dr hab., prof. UAM Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz 
komisji  

 prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent  

 dr hab., prof. UAM Piotr Klimaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek 
komisji  

 
pismo Wydziału Biologii UAM do CK z dnia  30 września 2019 r., nr pisma WB-649-2018/2019, 
w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w osobach jw.  
 
pismo CK z dnia 7 października 2019 r., nr pisma BCK III-L-8941/2019 (pismo wpłynęło do Biura 
Rektora UAM w dn. 15 października 2019 r.) powołanie pełnego składu komisji habilitacyjnej:  

 prof. dr hab. Józef Szmeja, Uniwersytet Gdański - przewodniczący komisji  

 dr hab. Julian Chmiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz komisji  

 prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie - recenzent  

 prof. dr hab. Emilia Brzosko, Uniwersytet w Białymstoku - recenzent  

 prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent 

 dr hab. Marcin Kiedrzyński, Uniwersytet Łódzki - członek komisji 

 dr hab. Piotr Klimaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członek komisji   
 

pisma WB z dn. 21 października 2019 r., nr pism WB-41-2019/2020 - pisma do recenzentów 
o przygotowanie recenzji wraz z przekazaniem dokumentacji Habilitantki oraz przekazanie informacji 
o powołaniu w skład komisji habilitacyjnej i przesłanie dokumentacji pozostałym członkom komisji  
 
25 listopada 2019 r. - wpłynięcie ostatniej recenzji   

 
pisma WB z dn. 25 listopada 2019 r., nr pism WB-121-2019/2020 - przesłanie kopii recenzji członkom 
komisji  
 
6 grudnia 2019 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały, o której mowa w art. 18a, ust. 8 
Ustawy 
 

 

 

       


