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Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytulow, na podstawie art. 18 a ust.5 ustawy zdnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz.U. z 2014 t. poz. 1852), zwana dalej ustawq, informuje, i2 w dniu 4 maja 2015 r.

powolala komisjg habilitacyjnq, w sklad kt6rej wchodzq:

1. przewodniczqcy komisji - prof. Andrzej Mocek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

2. sekretarz Komisji - dr hab. Artur Zdunek - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzahskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,

3. recenzent - prof. Andrzej N-achacz - Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie,

4. recenzent - dr hab. Edward Meller - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie,

5. recenzent komisji - prof. Leszek Kuchar - Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu,

6. czlonek komisji - prof. Jacek Dlugosz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana

i Jgdrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy,

T.czlonek komisji - prof. Marek Molenda - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,

w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa LAMORSKIEGO

wszczgtego w dniu 5 marca 2015 r. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

JednoczeSnie zwracamy sie do Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana

Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z uprzejmqpro6bq o powiadomienie, w imieniu

Centralnej Komisji, ww. os6b o powolaniu ich w sklad przedmiotowej komisji otaz o przekazanie

dokumentacji sprawy.
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Centralni Kbmisja prosi wszystkich PT Czlonk6w Komisji wyszczeg6lnionych na stronie gl6wnej tego pisma
o zapoznanie sip z nastppujqcymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach... (Dz. U. 22014 r. poz. 7852): zwlaszcza- art. 16, l8a,2l
- Rozporz4dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3 paldziernika 2014 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i

warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodach doktorskich, w postQpowaniu habilitacyjnym otaz w postgpowaniu o
nadanie tytulu profesora http://isao.seim.eov.pl/DetailsServlet?id=WDU20l 12041200

- Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wrze6nia 20ll r. w sprawie kyteri6w oceny osi4gnigi osoby
ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego

oraz Komunikatem nr 212012 Centralnej Komisji dotycz4cym toku postgpowania habilitacyjnego
http//www.ck.qov.pllindex.php/komunikaty-ck/248-k-o-rr-u-n -i-k-a-t-n-r-22012

Centralna Komisja poniZej podkre5la najwa2niejsze dzialania stron postgpowania:
. Czlonkiem Komisji nie powinna by6 osoba posiadaj4ca wsp6lny dorobek publikacyjny oraz wsp6lne prace

badawcze z Habilitantem, a taki,e osoba bgdqca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku Kandydata. Je6li

wyznaczajqc sklad komisji naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zgloszenie do CK - Sekcja dokona
zmiany skladu komisji.

' Habilitarfi moze byc proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizuj4cej przew6d 7 komplet6w kserokopii '

dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 - l0 prac nie wchodzqcych w sklad osi4gnigcia naukowego) do

oceny ,,istotnej ak["wnoSci naukowej". Material ten powinien byi rozeslany przez jednostkg realizuj4c4 przew6d do

wszystkich czlonk6w komisji -raem zpozostalqdokumentacj4wniosku w formie papierowej i elektronicznej.

Komisja ma r6wniez prawo zahqdat (za poSrednictwem przewodniczqcego rady) udostgpnienia przez Habilitanta
rozprary doktorskiej i innych.wyszczeg6lnionych prac z dorobku.

. Jeleli Habilitant nie przedstawi Zqdanych prac w vqyznaczonym terminie, przewodnicz4cy lub z jego

upowaznienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemoznoSci rozpatrzenia wniosku do czasu spetnienia

Zqdania.
. Umowy z recerzentami winny byt zawarte przez dziekana / przewodniczqcego rady - przed przekazaniem

material6w do zaopiniowania.

PT Recenzenci powinni sporzqdzif recenzje, w kt6rych zostanie .uqyra1nie zaznaczona (l) ocena osi4gnigcia
naukowego oraz (2) ocena istotnej aktywnoSci naukowej. Oceny dokonuje sig (art. 16 ust. 4 Ustawy) zgodnie z
Rozporzqdzeniem MNiSzW z dnia 1 wrzeSnia 2011. TreSi recenzji udostgpnia sig w jednej przesylce wszystkim
czlonkom Komisji dopiero po wplynigciu ostatniej z nich. Recenzje sporz4dzone niezgodnie z niniejszymi przepisami
nie mog4 byi przyjgte przez dziekana/przewodniczqcego rady.

' W celu sprawnego przebiegu postQpowania uprasza sig sekretarza komisji o nawiqzanie kontaktu (e-

mailowego, telefonicznego) z przewodniczqcym, bezpoSrednio po otrzymaniu tego pisma i podejmowanie bieZ4cych
decyzji organizacyjnych w istotnych sprawach dotycz4cych postgpowania habilitacyjnego.

' Posiedzenia komisji zwoluje, za poSrednictwem sekretarza, przewodniczqcy komisji. Sekretarz komisji
zapewnia obslugg techniczn4 posiedzeri komisji. O organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej Przewodniczqcy,
kt6ry korzysta z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczqcy komisji jest zobowi4zany do zapoznania wszystkich
czlonk6w komisji z materialami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodniczecy w porozumieniu z sekretarzem
udostppnia czlonkom komisji opinie sporz4dzone przez recenzent6w. Przewodnicz4cy komisji moze kontaktowai sig z
czlonkami komisj i drog4 elektronicnta,. n Tekst uchwaly, o kt6rej mowa w art. 1 8a ust. 8 i 1 I Ustawy, podj gtej w
skladzie wskazanym w $ 15 ust. I Rozporz4dzenia,wraz z uzasadnieniem, recenzje i protokol posiedzenia komisji oraz
wyniki glosowania przewodnicz4cy komisji przekazuje, za poSrednictwem sekretarza, dziekanowi (przewodniczecemu
rady) - w celu podjEcia przezradp uchwaly o kt6rej mowa w art. l8a ust. ll Ustawy, podejmowanej w trybie art".20
ust. I i2Ustawy.

' Po zakohczeniu postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodnicz4cy rady)
przekaztle Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwalg w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego
wraz z recenzjami zlohonymi w postgpowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzglpdniaj4c oryginalne
podpisy na ww. dokumentach.


