
Uchwała nr 290/2016 

Rady Wydziału Technologii Drewna 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 19 lutego 2016 roku 

 

 

w sprawie nadania dr inż. Marii Władyce-Przybylak stopnia naukowego doktora habilitowanego  

nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. 

 

          § 1 

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. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały 

komisji habilitacyjnej z dnia 14 stycznia 2016 r. zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego, Rada Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęła 

uchwałę w głosowaniu tajnym o nadaniu dr inż. Marii Władyce-Przybylak stopnia doktora habilitowanego 

nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. 

 

UZASADNIENIE 

Rada Wydziału Technologii Drewna podjęła uchwałę po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z autoreferatem 

przedstawionym przez kandydatkę do stopnia naukowego doktora habilitowanego, recenzjami Jej osiągnięć 

oraz stanowiskiem komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Marii Władyki-Przybylak w dziedzinie nauk leśnych 

w dyscyplinie drzewnictwo.  

Rada Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podziela stanowisko komisji 

habilitacyjnej, która na podstawie wniosków zawartych w recenzjach oraz merytorycznej dyskusji, 

stwierdziła, że przedstawione przez Habilitantkę do oceny osiągnięcia są istotne dla rozwoju dyscypliny 

drzewnictwo. Zarówno osiągnięcie naukowe przedstawione w postaci monotematycznego cyklu publikacji, 

jak i dorobek naukowy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny spełniają warunki konieczne do 

uzyskania stopnia doktora habilitowanego, określone Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14. 03. 2003 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 

 

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Udział w tajnym głosowaniu wzięło 22 uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału, oddano  

22 głosy ważne, w tym 22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

                                            Dziekan 

            
      prof. dr hab. Bartłomiej Mazela 


