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Dziekan

Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, 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. póz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.

póz. 1669) informuje, iż w dniu 6 maja 2019 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której
wchodzą:

1.przewodniczący komisji - prof. Paweł Koteja - Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie,
2. sekretarz komisji - dr hab. Rafał Ogórek- Uniwersytet Wrocławski,

3. recenzent komisji - dr hab, Łucja Fostowicz-Frelik - Instytut Paleobiologii PAN w
Warszawie,

4. recenzent komisji - prof. Wiesław Bogdanowicz - Muzeum i Instytut Zoologii PAN w
Warszawie,

5. recenzent komisji - prof. Leonid Rekovets - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

6.członek komisji - prof. ZbigniewBocheński- Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
w Krakowie,

7. członek komisji - dr hab. Jan Katusz - Uniwersytet Wrocławski,

w celu przeprowadzenia postępowaniahabilitacyjnego dr. Adriana MARCISZAKAwszczętego w
dniu 29 stycznia 2019 r. w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego z uprzejmą prośbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww. osób o
powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji sprawy.
W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o której mowa w art. 18a ust. 1
ustawy, w formie papierowej.
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