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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie ań. 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. z2003 r., nr65, poz.595, Dz.U,z2005 r,, nr 164, poz. 1365, Dz. U,z2011 r., nr

84, poz.455), zwana dalej ustawą informuje, iż w dniu 4 września 2014 r, powołała komisję

habilitacyjną, w skład której wchodzą

1. przewodniczący komisji _ prof. Andrzej Muszyński - Uniwersytet im. Adama MickiewiCza

w Poznaniu,

2. sekretarz komisji - dr hab. Adam Pieczka - Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisława

staszica w krakowie,

3. recenzent - prof. Marek Michalik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

4. recenzent - dr hab. Sławomir llnicki- Uniwersytet Warszawski,

5. recenzent _ prof. Ewa Słaby - lnstytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie,

6. członek komisji- dr hab. Leszek Marynowski- Uniwersytet Śląskiw Katowicach,

, ,,członek komisji - prof. Teresa Oberc-Dziedzic - Uniwersytet Wrocławski,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pani dr Anny PlETRAN|K, wszczętegO

w dniu 5 maja 2014 r. w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska

Uniwersytetu Wrocławskiego z uprzejmą prośbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji,

ww. osób o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji

Kandydatki.

W zalączeniu Centralna Komisja przekazĄe dokumentację, o której mowa w ań. 18a ust. 1

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości:

dr Anna pietranik

Warszawa, 4 wześnia 2014 r.
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centralna komisja prosi wszystkich pT członków komisji wyszczególnionych na stronie głównej tego

pirm" o 
""poznanie 

się z następującyT, :k?_T_J:::1lT:r]'T"XXn"Tł;Tl"*:;;'fij'#'#ffi;:. a;;,ffi;i"" a"i. rs, 03. 2011 r. - Art. 2): zwłaszcza- art, 1ó, 18a,21
io oonzpońłnrvcot- H:'frl#i,:-,Tffi".i'""§#:'T;ffiiliń; wffió; il:-,1,*:*Ł,::,1,,Ł,L^:j;1H :iri"l,:§il?jlIffi"'ńT ;;;,ffiil;;;ń#;i;;."i:"ó"Ł;"ł,",:.ł:l*J::,:ł:LTu habilitacyjnym oraz w postępowanlu

- 
*"J#"r.!!il:#ll|Xlj;i§il,fiffi#r,"i,i'.",i*.gi"iito.1li,uo-i.futp.vpr]pęńt.s.*lłiia=wPuzottlqOtlos

oraz Komunikatem ff ztzó|ió"iiit".i ro-i.;i dotyczącym toku p9len9wanialrńilitacyjne'o

centralna komisja poniżej podkreśla najważniejsze działania stron postępowania:

o członkiem komisji nie powinna uye osoba poriud4ą"u wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace

badawcze z Habilitante m, a taWe osoba będącu ,"i"-"rri.m wyóawnic"lr- o".rriurr"go.dorobku KandYdata, JeŚli

wyznaczającskład komisji nuŃorro t"r, oty"^J _ p_rr_r o natychmiastowe zgłoszenie do CK _ Sekcja dokona

zmiany składu komisji.
o Habilitant może być proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizującej przewód 7 kompletów kserokopii

dorobku publikacyjnego (*yb.anych,.najlepszyJń-]-ió pru. nie wchodzącY"ń ." 
'tłua 

osiągnięcia naukowego) do

oceny ,,istotnej "r.ry*"os.i 
i"*ó*"j,,. vtut"riui;; p;;;;;, byĆ. rozesłan} przez jednostkę realizującą przewód do

wszystkich człoŃów komisji - razem, zpozinstałądokumentacją wniosku-w formie papierowej i elektronicznej'

Komisja ma również ;;;*"" zażądać 1za posreŃ.i*"* prze.Ódniczącego radY) udostęPnienia Ptzez Habilitanta

."rprŃ a*o^\r_:j iinnych wyszczególnionych prac z dorobku, 
lodniczący lub z jego

. jezeli Habilitant nię przedstawi żądartych prac w _wyznaczonym 
telmlnre, przev

upoważnieniu ,"łr"tur" to-i§i zawiadamiu rruuititu.rtu o niemożnoś ci rozpatrzenia wniosku do czasu spełnienia

żądańa. , ,

r Umowy z rcęer",ęntami winny być zawarte przez dziekana / przewodniczącęBo rady - Ptzed Ptzekazaniem

materiałów do zaopiniowania,
pT Recenzenci powinni sporządzić recetulje, w których zostanię wyraŹnie zazr'aczor'a (l) ocena osiągnięcia

naukowego onz (ż) o,..rruirro*.; utty*"os.i-iu"towej.,oceny dokonuje się (art, 16,ust, 3 Ustawy) z9odnie z,

RozporządzerriemvrNiśzŃ zdrri 1 września 2011. Tieść rec-enzjiudostępnia się w jednej przesyłce wszystkim

człoŃom komisji dopiero po wpłynięciu ortńł 
" 

nich. Recenzje ,por"ąa"órr. niezgodnie z niniejszymi przepisami

nil .oeąUye przyjęte prze Ź dziekanalptzewodńczącego rady,

o W celu sprawnego przebiegu postępowaniu upruou siQ sekretarza komisji o nawiąanie kontaktu (e-mailowego'

telefonicznego)zprzewodniczącym,be"posreł,iopootrąrmaniu.tegopismaipodejmowaniebieŻącychdecyzji

"re""i"""v:rivćn 
* irtotny.h sprawach doiyczących postępowania habilitacyjnego.

o Posiedzenia komisji zwofuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczacy,konlsji, Sekretarz komisji zapewnia

obsługę techniczną poJl.a""n tó_irjl. o orlanŁacji i try,bie pracy komisji decyduje jej Przewodniczący, który

korzysta z pomocy ,ęk eturzu komisji, prze*oani."ą.y komisji jest zóto*iąpuoy do zapoznania wszystkich członków

komisji z materiałamiJortu.."orrń pr"e" Hubilituńu. p,",ń dniczący * poio^,n,óniu z sęlaetarzem udostępnia

człoŃom komisji opinie sporządzone ptzezrccenzentów. przęwodniczący tomisjl możę kontaktować się z człoŃamj

komisj i drogą elektrończną
o TekstuchwĄ, októrejmowaWart. 18aust.8 i 1l Ustawy,podjętej wskładziewskazanymw § 15ust, 1

Rozpotządzenla, wraz z uźasadrrięrri..ą ..".*je i protokół 
-po,i"łż"na 

komisji oraz wyniki głosowania

przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sóketarza, dziekanowi (przewodniczącemu rady) _ w celu

podjęcia przezradę,r.t*ułv o kt-órej *o*u * art. 18a ust, 11 Ustawy, podejńwanej w trybie art,20 ust, 1 i 2

Ustawy.
o po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (PrzewodniczącY radY)

przekazujecerrtrut r"i*ń."rJil, * terminie ao:Ó dni, uchwałę w przedmiocie nadania stoPnia doktora habilitowanego

wraz zrecenzJanu zŁożonymi w postępowaniu habilitacfnym w wersji elektronicznej' uwzględniając oryginalne

podpisy na ww. dokumentach,


