Uchwała Nr 280/2013
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
z dnia 23 września 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 Lucynie Mróz stopień doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.
Uzasadnienie:
Habilitantka we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę
postępowania wskazała monotematyczny cykl publikacji „Charakterystyka ekologiczna
zagrożonej wyginięciem rośliny leczniczej Colchicum autumnale (Colchicaceae)”, które
jako osiągnięcie naukowe odpowiadają treści art.16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach i tytule
naukowym. Recenzenci wysoko ocenili zarówno osiągnięcie naukowe Habilitantki jak i
pozostałą część dorobku naukowego. Wyniki badań stanowią znaczący wkład do wiedzy o
reprodukcji i ekologicznej charakterystyki C. autumnale – ważnego, chronionego gatunku
leczniczego, a badania nad zawartością kolchicyny na tle zawartości metali w bulwach
ziemowita

jesiennego

mają

pionierski

charakter.

Wyniki

badań

mają

znaczenie

praktyczne i wypełniają lukę w polskich i światowych badaniach dotyczących autekologii
gatunków na granicy zasięgu oraz w dużym stopniu przekraczają znaczenie lokalne. Rada
Wydziału po zapoznaniu się ze wszystkimi argumentami oraz opinią komisji habilitacyjnej
podjęła uchwałę o nadaniu dr Lucynie Mróz stopnia 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:
…………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………

