


Warszawa, dnia 10 czerwca2Al9 r.

CENTRALNA KOMISJA
Do sPRAw STOPNI I TYTUŁow

NrBCK-IV-L-9010119

Dyrektor
Instytutu Genetyki Człowieka
w Poznaniu

Centralna Komis_ia do Spraw Stopni i Ty'tułów na podstawie aft' l8 a ust. 5 ustawy z dnia

l4 marca Ż003 r" o stopniach naukowych ityule naukowym oraza stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz"

U^Ż0I7 poz.1789),w zwiqzku z art. ]79 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 20]B r. Przepisywprowadzajqce ustawę

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia poz. 1669), Zwana dalej r.rstawą, informuje, iz w

dniu 10 czerwca2019 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wclrodzą:

1. przewodniczący komisji - prof. Maria Sąsiadek - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Ż. sekretarz - dr hab. Ewa Strauss - Insty,tut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

3. recenzent - dr hab. Jacek Karczewski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

4. recęnzęnt - prof' Agata Filip - Uniwersytet Medyczlly w Lublinie

5" recenzent - prof. Bohdan Górski - Pornorski Urriwersytet Medyczny w Szczecinie

6. członek komisji - prof. Ryszard Słomski - Instytut Gerretyki Człowieka PAN w Poznaniu

7. członek komisji - prof' Małgorzata Krajewska _ Walasek _ lnstytut ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka''

w Warszawie

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marzeny Skrzypczak - Zielińskiej wszczętego

w dniu 16 kwietnia Ż0I9 r.,w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia medycznct.

Jednocześnie zwraaamy się do ww. Rady z uprze1mą prośbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej

Komisji, ww. osób o powołaniu ich w skład przedrniotowej komisji oraz o przekazanie dokurnentacji

Kandydatki.

W załączeni u Centralna Kom isj a przekazuje d okurnentacj ę,

w formie papierowej

órej mowa w aft' l8a ust. 1 ustawy,

zA$TĘPcA

Gorynia

Do wiadomości:

- dr Marzena Skrzypczak - Ziehnska

Prof. dr,

Cęntralna Komisja do Spraw Stopni i Ty'tułów
Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki, XXIV p')
00-901 Warszawa

tęl' 2Żl 656 60 98
|ax: Ż2l 656 63 Ż8
e-mail: kancelaria@ck.gov.pl
www.ck.gov.pl



Centralna Komisja prosi wszystkich PT Członków Komisji wyszczególnionych. na stronie glównej tego pisma o
zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi:
- Ustawa zdnia 14 marca 2003 r. o stopniach'.. ((Dz. U. zŻ01'/r' poz. 1789) zwłaszcza-art. 1,6,18a,27

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 stycznia 20 18 r. w sprawie szczególowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora b.ttp:,1/jsap''"ę.im,ggy.p'V'.Dę1.łi|qgę-ty]ę1?-i"d=-Wpt20l]2!4!200
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kry.teriów oceny
osiągnięĆ osoby ubiegającej Się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
httpl'/isop-.sęj!rt.ggY.p-L:8ętąl]s.S-ęrillę!iid::\!"lIJJi}r_i 1 l90-1 1ił5

oraz informacjarniCentralnej l(omisji łrtfp-./lww-ly.ek.-ęriv:ł!]o.t't'lcĘ'.lłJl{7.1rtł'ą|
Centralna Komisja poniżej podkreŚla najważniejsze działania stron postępowania:

. Członkiem komisji habilitacyjnej nięzalężnie od pełnionej w niej funkcji w szczegolności nie powinna być
wskazywana osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny oraz wspólne prace badawczę z Habilitantęm, będąca
recęnzęntęm wydawniczym Jego dorobku, występująca w charakterzę recenzęnta we wczeŚniej toczących się
postępowaniach oraz przewodach habilitacyjnych, pełniąca funkcję promotora albo recenzenta w przewodzie doktorskim
I(andydata, a takŻe będąca w stosunku nadrzędności słuzbowej. Jeśli wyznaczając skład komisji naruszono ten obyczaj -
prosimy o natychmiastowe zgłoszenie do CK - Sekcja dokona zmtany składu komisji.
. Habilitant może być proszony o pilne dostarczenię do jednostki realizującej przewód 7 kompletów kserokopii
dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 10 prac nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego) do
oceny,,istotnej aktywności naukowej''. Materiał ten powinien być rozesłany przęzjednostkę rea|izującą przewód do
wszystkich członków komisji - razęm zpozostałą dokumentacją wniosku w formie papierowej i elektronicznej. Komisja
ma również prawo zażądać (za pośrednictwem przewodniczącego rady) udostępnienia przez Habilitanta rozprawy
doktorskiej i innych wyszczególnionych prac z dorobku.
o Jeże|i habilitant nie przedstawi Źądanych prac w wyznaczonym terminie, przewodniczący lub z jego upoważnięnia
sekrętarz komisji zawiadamia habilitanta o niemożnoŚci rozpatrzenia wniosku do czasu spełnienia żądania.
. Umowy z recenzentami winny być zawar1e przez dziekana / przewodniczącego rady - przed przekazaniem matęriałów
do zaopiniowania.
PT Recenzęnci powinni sporządzić recenzje, w których zostanie wyraznie Zaznaczona (1) ocena osiągnięcia naukowego
oraz(2) ocena istotnej aktywnoŚci naukowej. oceny dokonuje się (an. 16 ust.3 Ustawy) zgodnie zRozporządzeniem
MNiSW z dnia l wrzęśnia 20l1 roku. Treść recenzji 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 d,ziekana.
o W celu sprawnego przebiegu postępowania uprasua się sekretarza komisji o nawiązanie kontaktu (e-mailowego'
telefonicznego) z przewodniczącym, bezpośrednio po otrzymaniu tego pisma i podejmowanie biezących decyzji
organizacyjnych w istotnych sprawach dotyczących postępowania habilitacyjnego.
. Posiędzenia komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. Sękretarz komisji zapewnia
obsługę techniczną posiedzeń komisji. o organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej Przewodnlczący,ktory korzysta z
pomocy sekretarza komisji. Przęwodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznatia wszystkich członków komisji z
materiałarni dostarczonymi przez habilitanta. Przewodniczący w porozumieniu z sękretarzem udostępnia członkom
komisji opinie sporządzone przęz recęnzentów' Przewodniczący komisji może kontaktować się z człotlkami komisji
drogą elektroniczną.
r Tekstuchwały,októrej fflowawart. l8aust.8 i1l Ustawy,podjętej wskładzięwskazanymw$ 15ust. 1

Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, recenzje i protokół posiedzenia komisji oraz wyniki głosowania przewodniczący
komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza, dziekanowi (przewodniczącemu rady) - w celu podjęcia przez radę
uchwały o której mowa w art. l 8a ust. 1 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 terminię do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanęgo wraz z
recenzjami złoŻonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzględniając oryginalne podpisy na ww.
dokumęntach.


