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w Radzikowie

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. z2017 r. poz' 1779),zwana dalej ustawą, W zW. zart. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Pzepisy wprowadzające ustawę

-

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz" U. z

2018 r. poz. 1669) informuje, iz w dniu 7 stycznia 2019 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład

którejwchodzą:
1'

pzewodniczący komisji

2'

sekretaz komisji

-

-

prof' Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

dr hab. Renata Lebecka - lnstytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin-

Państwowy lnstytut Badawczy w Radzikowie,
3. recenzent

komisji- prof. Barbara Sawicka

-

4. recenzent komisji

5.

recenzent komisji

- Uniwersytet

Pzyrodniczy w Lublinie,

dr hab. Mirosława Cieślińska - lnstytut ogrodnictwa w Skierniewicach,

-

dr hab. Natasza Borodynko-Filas

-

lnstytut ochrony Roślin

Państwowy lnstytut Badawczy w Poznaniu,
6' członek komisji

-

prof. Jacek Hennig - lnstytut Biochemii

i

Biofizyki Polskiej Akademii

Nauk w Warszawie,
7

' członek komisji

-

prof. Marek Szyndel

- Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego

w Warszawie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa TREDERA.wszczętego w
dniu 6 listopada 2018 r. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

Jednocześniezwracamy się do Rady Naukowej lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego lnstytutu Badawczego

w

Radzikowie

z

uprzejmą pr1śbąo powiadomienie,

w imieniu Centralnej Komisji, ww' osób o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji olaz
przekazanie do

ku m e ntacj i

sprawy.

\N załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej
ustawy, w formie papierowej.
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Centralna Komisja prosi wszystkich PT Członków Komisji wyszczególnionych na stronie glównej tego
pisma o zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi:

-

Ustawa z dnia 74 marca2003 r. o stopniach.'. ((Dz' U. z2017r. poz. 1789) zwłaszcza_ art. 16, 18a,2l
Rozporządzenie Ministra Nauki
Szkolnictwa WyŻszego
dnia 30 stycznia 2018 r" w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynnościw przewodach doktorskich, w postępowaniu
postępowaniu
habilitacyjnym oraz
profesora
o
nadanię
tlutu

i

z

w

_

http://isap.sejm.gov.pl/Detai lsServlet? id:WDU20
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i Szkolnictwa WyŻszego z dnia 1 września 20ll r. w sprawie kryteriów
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanię stopnia doktora habilitowanego
Rozporządzęnie Ministra Nauki
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Centralna Komisja poniżej podkreŚla najważniejsze działania stron postępowania:
o' Członkiem komisji habilitacyjnej _ niezaleŻnie od pełnionej w niej funkcji _ w szczególności nie powinna byc

wskazywana osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace badawczę z HabiIitantem,
będąca recenzentem wydawniczym Jego dorobku, występująca w charakterze recenzęnta we wcześniej
toczących się postępowaniach orazprzewodach habilitacyjnych, pełniąca fuŃcję promotora albo recenzenta w
przewodzie doktorskim Kandydata, atakŻę będąca w stosunku nadrzędności służbowej. Jeśliwyznaczając skład
komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgłoszenię do CK _ Sekcja dokona zmiany składu
komisji.
r Habilitant moze być proszony o pilne dostarczęnie do jednostki realizującej przewód 7 kompletów
kserokopii dorobku pub|ikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 - 10 prac nie wchodzących w skład osiągnięcia
naukowego) do oceny ,,istotnej aktyrłnościnaukowej''. Materiał ten powinien być rozesłany przezjednostkę
realizującą przewód do wszystkich członków komisji - razęm z pozostałą dokumentacją wniosku w formię
papierowej i elektronicznej. Komisja ma równięz prawo zaŻądać (za pośrednictwem przewodniczącego rady)
udostępnienia przezKabi|itanta rozprawy doktorskiej i innych wyszczególnionych prac z dorobku.
l JeŻeli habilitant nie przedstawi ządanych prac w wyznaczonym terminie, przewodniczący lub z jego
upoważnienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemomościrozpatrzetia wniosku do czasu spełnienia
żądania.

.

Umowy Z tęcęnzę\tami winny być zawarte przez dziekana / przewodniczącego rady - przed przekazaniem

materiałÓw do zaopiniowania.

PT Ręcęnzęnci powinni sporządzić recervje, w których zostanie wyraźnie zaznaazona (l) ocena osiągnięcia
naukowego oraz(2) ocena istotnej aktyrłnoŚci naukowej. oceny dokonuje się (art. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnie z
kozporządzeniem MNiSW z dnia 1 września20ll roku. Treśćrecenzji udostępnia się w jednej przesyłce
wszystkim członkom Komisji dopiero po wpłynięciu ostatniej z nich. Recenzje sporządzone niezgodnie z
niniejszymi przepisami nie mogą być przyjęte przez dziekana.
r W celu sprawnego przebiegu postępowania uprasza się sekretarza komisji o nawiązanie kontaktu (emailowego, telefonicznego) z przewodniczącym, bezpośrednio po otrzymaniu tego pisma i podejmowanie
bieżącychdecyzji organizacyjnych w istotnych sprawach dotyczących postępowania habilitacyjnego.
o Posiedzenia komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przęwodniczący komisji. Sekretarz komisji
zapewnia obsługę techniczną posiedzeń komisji. o organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej
Przewodniczący, który korzysta Z pomocy sekretarza komisji. Przęwodniczący komisji jest zobowiązany do
zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta' Przewodniczący W

porozumieniu

z

sekrętarzem udostępnia członkom komisji opinie sporządzone przez ręcenzęntów"

Przewodniczący komisji może kontaktować się z członkami komisji drogą elektroniczną.
o Tękst uchwały, o której mowa w alt. 18a ust. 8 i 1 l Ustawy, podjętej w składzie wskazanym w $ 15 ust. 1
kozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, recenzje i protokół posiedzenia komisji oraz wyniki głosowania
przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwęm sekrętarza, dziekanowi (przewodniczącemu rady) - w
celu podjęcia przez radę uchwały o której mowa w aft' l8a ust. l 1 Ustawy, podejmowanej w trybie art. 20 ust" 1
i 2 Ustawy.
o Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodniczący rady)
przekazuje Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmioci"e nadania stopnia doktora
habilitowanego wraz z recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej,
uwzględniając oryginalne podpisy na Ww. dokumentach.

