Uchwała Nr 358/2013
Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), Rada
Wydziału Nauk Biologicznych uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Pani dr Małgorzacie Janickiej-Russak stopień doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia, specjalność fizjologia roślin.
Uzasadnienie:
Dr Małgorzata Janicka-Russak we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji, jako
podstawę postępowania wskazała monotematyczny cykl publikacji

„Modyfikacje aktywności

plazmolemowej H+-ATPazy w warunkach wybranych stresów abiotycznych”, które jako osiągnięcie
naukowe odpowiadają treści art.16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach i tytule naukowym.
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu zawierają, zgodnie z art.16 Ustawy o stopniach i
tytule naukowym, ocenę zarówno osiągnięcia naukowego jak i istotnej aktywności naukowej
Habilitantki. Wszyscy recenzenci zgodnie uznają, że wkład Habilitantki do rozwoju dyscypliny jest
znaczący, że osiągnięcie habilitacyjne oraz jej dorobek naukowy, a także działalność dydaktyczna i
organizacyjna świadczą o dojrzałości pozwalającej na awans naukowy. W konkluzjach wszystkich
trzech recenzji znajduje się jednoznaczne poparcie wniosku o awans.
Na podstawie powyższego, w ślad za uchwałą Komisji Habilitacyjnej z dnia 25 listopada
2013 r. pozytywnie opiniującej wniosek i dorobek naukowy Habilitantki Rada Wydziału Nauk
Biologicznych podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.

Przewodniczący
Rady Wydziału Nauk Biologicznych

Załącznik nr 21 do Komunikatu
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 lutego 2013 r.
Uchwała Nr …
Rady Wydziału/Rady Instytutu …………………………
z dnia ……………………
w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego
Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Panu/Pani ……………………………………… stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk ……………………………………………… (podać dziedzinę i dyscyplinę naukową).
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.
Rada Wydziału/Rada Instytutu
podpis
1. Przewodniczący Rady
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Członkowie Rady:
…………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………

