
UCHWALA

Komisj i Habilitacyjnej,

powolanej przez Centraln4 Komisje ds. Stopni i Tytul6w,

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych

dr n. med. Renacie'Walczak-Jgdrzejowskiej,

z dnia 11 stycznia 2016 roku

$ 1
Na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z drtra 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowp oraz stopniach i tytule w zak,resie sztuki (t.1. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze znr.),

Komisja Habilitacyjna, zwarua dalej Komisj4 powolana przez Centraln4 Komisjq ds. Stopni i

Tytul6w w dniu 14 wrzeSnia 2015 r., z p6Zniejszq zmian4 jej Przewodniczqcego dokonan4

postanowieniem z dria 16 listopada2}l5 r., w skladzie:

Przewodnicz4cy Komisji: Prof. Marek MqdraS

Sekretarz Komisji:

Recenzenci:

Prof. Gabriela Meleri-Mucha

Pro f. B arb ar a B iliriska

Prof. Barbara Wiszniewska

Prof. Julian Swierczyfski

Prof. Ewa Florek

Prof. Andrzej Lewiriski

po zapoznaniu siQ z dokumentami przedho2onymi w zwiqzlu z ubieganiem siq Habilitantki

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz ocenami receruent6w i po wnikliwej

dyskusji czlonk6w Komisji dotyczqcej caloksztaltu dorobku naukow€go, dydaktycznego,

organtzacyjnego oraz osi4gniqcia naukowego w formie cyklu pracpt.: ,,Wply, steroid6w plciowych

i ksenoestrogen6w na zopoczqtkowanie dojrzewania kanalikdw plemnikotw6rczych szczt,tro",

stwierdza spelnienie wymog6w okreslonych w art. 16 ust. I wyzej cytowanej ustawy oraz

rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wrzeSnia 20Il r. w sprawie

kryteri6w oceny osi4gniq6 osoby ubiegaj4cej siQ o nadanie stopnia doktora habilitowanego

(Dz. U. Nr 196,poz. 1165), orv

jednoglo5nie wnioskuj e z^ nadaniem stopnia

doktora habilitowanego nauk medycznych

w dyscyplinie biologia medyczna

Pani dr n. med. Renacie Walczak-Jgdrzejowskiej



$ 2
Uchwala zostala podjEta w glosowaniu jawnyn, wobec braku wniosku Habilitantki

o przeprowadzenie glosowania w trybie tajnym, o kt6r5,nl mowa w art. 18 a ust. 9 wyZej cytowanej

ustawy. Za poparciern wniosku Habilitantki wypowiedzialo siq sze6ciu czlonk6w Komisji,

jeden czlonek Komisji byt nieobecny podczas glosowania (nieobecno66 usprawiedliwiona).

Z wragi na brak wniosku ze strony czlonk6w Komisji, nie zostala przeprowadzona

rczntowa zHfuilitantk4 nt. osi4gniqd i plan6w naukowycb, o kt6rej mowa w art. 18a ust. 10 w5zej

cytowanej ustawy.

$ 3
Integraln4 czE6ci4 ninisjs2ej uchwaly jest zaNryznik m I stanowi4cy uzasadnienie decyzji

Komisji Habilitacyjnej, opiniuj4cej wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
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