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Poznań,

Harmonogram przebiegu

postępowania

s. dr Marty

1. 13 maja 2015 r. s. dr Marta

Stopni i

Tytułów

podstawie

całości

prośbą

habilitacyjnego

Ziółkowskiej

Ziółkowska zwróciła się

(CKdSSiT) z

dnia 14 grudnia 2015 r.

o

do Centralnej Komisji do spraw

wszczęcie

przewodu habilitacyjnego na

dorobku naukowego oraz dysertacji pt.: Podstawowe postulaty ascezy

na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku, Lublin 2015. ss. 271.
zwróciła się

2. 30 lipca 2015 r. CKdSSiT

Wydziału

do Rady

Teologicznego UAM o

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego s. dr Marty Ziółkowskiej.
3. W dniu 24
członków

września

2015 r. Rada

Wydziału

Teologicznego UAM

zaproponowała

jako

Komisji ds. przedmiotowej habilitacji następujące osoby:

ks . dr hab. Bartosz Nowakowski (UAM) - sekretarz komisji
ks. o. dr hab. Dariusz Kasprzak (UPJPII - Kraków) - recenzent
ks. prof. UAM dr hab.
Następnie
większością
postępowania

.stosownej

Rada

głosów

i

Paweł

Wygralak (UAM) - członek komisji

Wydziału

wyraziła

powołanie

Teologicznego

zgodę

4. 13 stycznia 2015 r. CKdSSiT

wyżej

członków.

wymienionego

Informacja o

podjęciu

do CKdSSiT.

powołała Komisję

ds. przeprowadzenia

Radę Wydziału

zaakceptowała

postępowania

trzech

członków

Teologicznego UAM i

powołała

habilitacyjnego s. dr Marty Ziókowskiej. CKdSSiT
Komisji zaproponowanych przez

głosowaniu

w tajnym

na przeprowadzenie

do niej proponowanych

uchwały została przesłana

UAM

czterech kolejnych:
ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK - Toruń) - przewodniczący komisji
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (UPJPII - Kraków) - recenzent
ks. prof. dr hab. Tadeusz Kłosowski (UKSW - Warszawa)- recenzent
ks. dr hab. Leszek Misiarczyk (UKSW - Warszawa)- członek komisji
5. Zgodnie z wymogami art. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2004 o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003
r„ nr 65 poz. 595 z
skierowała

późniejszymi

do recenzentów

prośbę

zmianami) Rada

Wydziału

Teologicznego UAM

o przygotowanie recenzji. Poza tym wszystkim

członkom

Komisji przesłano

6. Wszystkie recenzje

wpłynęły

listopada 2015 r., dwie
pozytywną.

obu

Recenzje

członkom

dokumentację przygotowaną

do Dziekanatu

Wydziału

zostały następnie przesyłane

jedna recenzja

sekretarzowi,

konkluzją

przewodniczącemu

oraz

Komisji.

NEGATYWNYM zaopiniowaniu wniosku do Rady

pełnym składzie podjęła uchwałę

Wydziału

Ziółkowskiej

o ODMOWIE nadania s. dr Marcie

habilitowanego nauk teologicznych, który to wniosek
Wydziału

Teologicznego UAM do dnia 25

były zakończone konkluzją negatywną,

7. Na posiedzeniu Komisji 8 grudnia 2015 r. Komisja w

uchwałę

przez habilitantkę .

o

Teologicznego UAM oraz

stopnia naukowego doktora

został

przekazany do Dziekanatu

Teologicznego UAM przez sekretarza Komisji.

8. W dniu 14 grudnia 2015 r. Rada
składzie właściwym

Wydziału

Teologicznego UAM na posiedzeniu w

do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych

odmowie nadania s. dr Marcie

Ziółkowskiej

podjęła uchwałę

o

stopnia naukowego doktora habilitowanego

nauk teologicznych.

Sekretarz Komisji

ks . dr hab. Bartosz NOW AKOWSKI

