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Dziekan
Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułów, na podstawie ań. 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 r, poz, 1852 ze zm.), zwana dalej ustawą, informuje, iż w dniu 9 listopada
2015 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład którejwchodzą
1.

przewodniczący komisji

-

prof. Tomasz Twardowski

-

lnstytut Chemii Bioorganicznej

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
2. sekretarz
3.

komisji- dr hab, Andrzej Bajguz - Uniwersytet w Białymstoku,

recenzent komisji

-

prof, Mikołaj Gralak

-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w warszawie,

4.recenzent komisji - dr hab. Jadwiga Handzlik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
5. recenzent komisji- prof, Tadeusz Włostowski - Uniwersytet w Białymstoku,
6. członek komisji

7. członek komisji

-

dr hab. Anna Nogalska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie,
dr hab. Adam Tylicki - Uniwersytet w Białymstoku,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki ŚClB|OR wszczętego w dniu
25 sierpnia 2015 r. w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu

w Białymstoku z uprzejmą prośbąo powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww. osób

o

powołaniu ich w skład pzedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji sprawy,

\N załączeniu Centralna Komisja przekazĄe dokumentację, o której mowa w ań. 18a ust.

1

ustawy, w formie papierowej.

Równocześnie działając na podstawie ań, 29 ust. 1 ustawy, w związku z art,231 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art,234 pkt. 2,

dołącza się do dokumentacji materiał będący pzedmiotem skargi Pani dr hab. Haliny
Zaporowskiej z dnia 22 września 2015'i, w celu przekazania go wraz z przedmiotową
dokumentacją wszystkim człon kom kom
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