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Dziekan
Wydziału Nauk o Żywności i Zywieniu
U n iwersytetu P rzy rodn iczego
w Poznaniu

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. z 2017 r' poz. 1789), zwana dalej ustawą, informuje, iŻ w dniu 5 lutego 2018 r.

powołała komisję habilitacyjną, w skład ktorej wchodzą:

1. przewodniczący komisji prof' Teresa Fortuna - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona

Kołłątaja w Krakowie,

2. sekretarz komisji - dr hab' Małgorzata Majcher - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

3' recenzent komisji - prof. Mirosław Słowinski - Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie,

4'recenzent komisji _ prof. Tadeusz Szmanko - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

5. recenzent komisji - dr hab. BoŹena Danyluk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

6' członek komisji dr hab. Małgorzata Sobczak - Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie,

7 . członek komisji - prof. Edward Pospiech - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

W celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Edyty MALINOWSKIEJ-PAŃ CZYK

wszczętego W dniu 23 listopada 2017 r' w dziedzinie nauk rolniczych, W dyscyplinie technologia

zywnoŚci i zywienia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Nauk o Żywności i Zywieniu Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu z uprzejmą prosbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji,

WW. os b o powołaniu ich W skład przedmiotowej komisji oraz o ,przekazanie dokumentacji

sprawy.

\N załączeniu Centralna Komisja

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości:

dr Edyta Malinowska-Pan czyk

przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w art. 1Ba ust. 1
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Centralna Komisja prosi wszystkich Pl-Członk w Komisji wyszczeg lnionych na stronie gł wnej tego pisma
o zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi:

Ustzrwazdnia l4marca2003 r'ostoptliach...(Dz.U.z'2017poz. l789.): zwłasz'cza-art. l6,18a,Ż1
Rozporządzenie Mirristra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 20l8 r. w Sprawie szczeg łowego trybu

i warunk rv przeprowadzania czyllności rv przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacy.jnynr oraz w postępowanitr

o nadanie tytułu prof-esora (Dz. U. z Ż0l8 r. poz. 261)

RozporządzenieMinistraNar-rki iSzkolnictwaWyzszegozdrrial wrześniaŻ0l1 r. wsprawiekryteri wocenyosiągnięćosoby
Llbiegające.j się o IladaIlie stopllia cloktora habilitowarrego http://isap.se.im.gov.pl/Detai1sServlet?id:WDU20l l l96l l65

Centralna Komisja ponizej podkreśla najwazniejsze działania stron postępowania:

Członkiem Kornisji nie powinna być osoba posiadająca wsp lny dorobek publikacyjny oraz wsp lne prace

badawcze z Habilitantem, a takŻe osoba będąca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku, pełniąca funkcję

promotora albo recenzenta w przewodzie doktorskim habilitanta, atakŻe będąca w stosunku nadrzędności słuzbowej'

JeŚli wyznaczając skład komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgłoszente do CI( -

Sekcja dokona zmiany składu kornisji.
. Habilitant lnoŻe być proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizującej przewod 7 komplet w kserokopii

dorobku publikacyjnego (wybranyclr, najlepszych 8 - 10 prac nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) do

oceny,,istotnej aktywnoŚci naukowej''. Materiał ten powinien być rozesłany prZęZjednostkę rea|izującą przew d do

wszystkich członkow kornisji - razeln zpozostałą dokumentacją wniosku w formie papierowej i elektroniczneJ.

I(omisja ma r wniez prawo ZaŻądac (za pośrednictwem przewodniczącego rady) udostępnienia przez Habilitanta

rozprawy doktorskiej i innych wyszczegolnionych prac z dorobku.
. Jężeli F{abilitant nie przedstawi ządanych prac w wyznaczonym terminie, przewodniczący lub z jego

upowaznienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemoznoŚci rozpatrzenia wniosku do czasu spełnienia

Żądania.
. Umowy z recenzentami winny byc zawafte przez dziekana l przewodniczącego rady - przed przekazaniem

materiał w do zaop in iowan ia.

PT Recenzęnci powinni sporządzic recenzje, w ktorych zostanie wyraźnie Zaznaczona (1) ocena osiągnięcia

naukowego oraz (2) ocena istotnej aktywności naukowej. oceny dokonuje się (art' 16 ust. 4 Ustawy) zgodnie z

Rozporządzęnięm MNiSzW z dnia l wrzeŚnia20ll. Treść recenzji udostępnia się w jednej przesyłce wszystkirn

członkom Komisji dopiero po wpłynięciu ostatniej z nicli. Recerrzje sporządzone niezgodnie z niniejszymiprzepisami

nie mogą byĆ przyjęte przez dziekanalprzewodniczącego rady'
. W celu Sprawnego przebiegu postępowania Uprasza się sekretarza komisji o nawtązanie kontaktu (e-

mailowego, telefonicznego) z przewodniczącym, bezpośrednio po otrzymaniu tego pisma i podejmowanie bieŻących

decyzji organizacyjnych w istotnych sprawach dotyczących postępowania habilitacyjnego.
. Posiedzenia komisji zwołuje, za poŚrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. Sekretarz komisji

zapewnia obsługę teclrniczną posiedzeri komisji. o organizacji i trybie pracy komisji decydLrje jej Przewodniczący,

kt ry korzysta Z pomocy sekretarza kornisji' Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznanla wszystkich

członkow komisji z materiałami dostarczonyff'| przez Habilitanta. Przewodniczący w porozumieniu z sekretarzem

udostępnia członkom komisji opinie sporządzone przez recenzent w. Przewodniczący komisji mozę kontaktowac s|ę Z

członkami komisji drogą elektroniczną. I Tekst uchwały' o ktorej mowa w aft' l8a ust' 8 i ll Ustawy' podjętej w

składzie wskazanym w $ l5 ust. 1 Rozporządzenta,wrazz uzasadnieniem, recenzje iprotokoł posiedzenia komisji oraz

wyniki głosowania przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekrętarza, dziekanowi (przewodniczącemu

rady) - w celu podjęcia przez radę uchw ały o kt rej mowa w aft. 1 8a ust' l 1 Ustawy, podejmowanej w trybie art' 20

ust. I i2 Ustawy.
. Po zakonczeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodniczący rady)

przekazuje Centralnej l(omisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego

wraz z recenzjami złoŻonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elęktronicznej, uwzględniając oryginalne

podpisy na ww. dokumentach.


