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Dyrektor
lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowego lnstytutu Badawczego
w Radzikowie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułow, 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. z2017 r. poz. 1779),zwana dalej ustawą, W zW. zar1'. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3
lipca 20'18 r. Przepisy wprowadzające ustawę

-

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz' U. z

2018 r. poz. 1669) informuje,iŻ w dniu 4 lutego 2019 r' powołałakomisję habilitacyjną, w skład
ktorejwchodzą.
1' przewodniczący komisji
2. sekretarz komisji

-

prof. Andrzej Mocek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

_ dr hab' Dariusz Mańkowski - lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-

Państwowy lnstytut Badawczy w Radzikowie,

komisji dr

hab. Jozef Tyburski

-

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W

komisji- prof. Dorota Bobrecka-Jamro - Uniwersytet Rzeszowski,
5. recenzent komisji prof. Urszula Prośba-Białczyk- Uniwersytet Przyrodniczy

We

3.

recenzent
Olsztynie,

4. recenzent

Wrocławiu,
6' członek komisji

-

dr hab. Marek Gugała - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

-

dr hab' Renata Lebecka - lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-

w

Siedlcach,
7. członek komisji

Państwowy lnstytut Badawczy w Radz|kowie

,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Krystyny

zARzYŃsKlEJ wszczętego

w dniu 14 listopada2018 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 proŚbą

o

powiadomienie,

w imieniu Centralnej Komisji, ww. osob o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz
przekazanie

d

o

oku mentacj i s prawy.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w ań. 1Ba ust.
ustawy, w formie papi
Do wiadomości:
dr Krystyna

-
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Centralna Komisja prosi wszystl<ich P'|' Czlonków Komisii lvyszczególnionych na stronie głównej tego pisma

o

zapoznanic się z następującymi aktami prawnymi:

-

Ustawa z dnia I4 marca 2003 r. o stopniach '.' ('('Dz. U. z'2011r' poz. l789) zwłaszcza

*

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia

osiągnięć osoby ubiegającej się
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o

18a, 21

l

wrzeŚnia

20lI

r. w sprawie kry.teriów oceny
habilitowanego

nadanie stopnia doktora
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- ań. l6,

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w

.

Centralna Komisja poniżej podkreŚla najważniejsze działania stron postępowania:
Członkiem kornisji habilitacyjnej -- nięzaleŻnie od pełnionej w niej funkcji - w szczególności nie powinna być

wskazywana osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace badawcze zHab|titantem, będąca
recenzentem wydawniczym Jego dorobku, występująca w clrarakler7'e recenzenta we wcześniej toczących się
postępowaniach oraz przewodaclr habilitacyjnych' pełniąca fLrnkcję promotora albo recenzenta w przewodzie
doktorskim I(andydata, a takŻe będąca w stosunku nadrzędnoŚci słLrŻbowej. Jeśliwyznaczając skład kornisji
llaruszono ten obyczaj - prosimy o natychIniastorve zgłoszenie do CI( - Sekcja dokona zmiany składu komisji'
r HabilitaIlt moŻe b),ć proszony o pilne dostarczenic do jednostki realizujacej przewód 7 kompletów kserokopii
dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 _ l0 prac nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) do
oceny,,istotnej aktywności naukowej''. Materiał ten powinien być rozesłany przez jednostkę realizującą przewód do
wszystkich członków komisji - razeln z poz-ostalą dokumentacja wniosku w formie papierowej i elektronicznej.
l(ornisja ma równiez prawo zaŻądać (za pośrednictwem przewodniczącego rady) udostęprrienia przez T{abilitanta
rozpfawy dol<torsl<iej i innych wyszczególniorrych prac z dorobku.
. J ezeU habilitant nie przedstawi ządanych prac w wyznaczonym terminie, przewodniczący lub z jego upoważnienia
sckretarz kornisji zawiadamia habilitanta o nienroznoŚci roz'palrzenia wniosktt do czasu spełnienia Żądania.
o UInow} z recęnzentami winny być zawarte prz'ez dziekana / przewodniczącego rady - przed przekazaniem
lnatcrialów do zaopin iowania.
P'f Recenzenci powirrni sporządzic recenzje, w których Zostanie wyraznie zaznaczona (1) ocena osiągnięcia
naukowego oraz (2) ocena istotnej aktywnoŚci naukowej. oceny dokonqe się (art. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnie z
Rozporządzenięm MNiSW'zdnia 1 września20l1 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'
. W celu sprawnego przebiegu postępowania uprasza się sekretarza komisji o nawiązanie kontaktu (e-mailowego,
telofonicznego) z przewodniczącym, bezpośrednio po otrzynlaniu tego pisrna i podejrnowanie biezących decyzji
organizacyjnych w istotnych sprawach dotyczących postępowania habilitacv.jnego.
. Posiedzenia komisji zwołuje, za pośrednictwcm sckrctarza. przewodniczący komis"ji. Sekretarz komisji zapewnia
obsługę techniczną posiedzeń komisji. o organizacji itr1'bie pracy l<oniisji decyduje jej Przewodniczący, który
korzysta Z pomocy sękretarza komisji. Przewodniczący konrisjijest zobowi:1zany do zapoznania wszystkich członków
komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta. ł'rzewodniczacy w porozutnieniu z sekretarzęm udostępnia
członkom komisji opinie sporządzone przez recenzentów. Przewodniczący komisji moŻe kontaktować się z członkarni
kom isj i drogą elektro niczną.

o Tekstuchwały,októrejmowawart. 18aust.8 illUstawy,podjętejwskładziewskazanymw$
Rozporządzenia, wraz Z uzasadnienieln, recenzje i protokół posiedzenia komisji oraz wyniki

15ust.

1

głosowania
przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekrętarza, dziekanowi (przewodniczącemu rady) - w celu
podjęcia przez radę uchwały o której mowa w art. 18a rrst. 1l Ustawy, podejmowanej w trybie.art.20 ust. 1 i 2
Ustawy.
o Pozakończeniu postępowarria o nadanie stopnia doktora habilitor'vanego clziękan (przewodniczący rady) przekazuje

Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z
recenzjami złoŻonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej' uwzglĘdniając oryginalne podpisy na
ww. dol<umentach.

