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Wydział Neofilologii

Wyciąg
z protokołu z V zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Neofilologii UAM
w składzie przewidzianym do postępowań naukowych
w dniu 19 stycznia 2017 r.

Ad. 1. Postępowanie habilitacyjne p. dr Anny Chudzińskiei-Parkosadze (IFRilM.

Pani Dziekan prof. UAM dr hab. Aldona Sopata omówiła w układzie chronologicznym wszystkie
czynności, podjęte w toku postępowania habilitacyjnego, wszczętego w dniu 22 kwietnia 2015r. na
wniosek p. dr Anny Chudzińskiej-Parkosadze, w dziedzinie nauki humanistyczne, w dyscyplinie
literaturoznawstwo.
Pani Dziekan poinformowała Członków Rady o złożeniu przez Kandydatkę do stopnia doktora
habilitowanego następujących dokumentów:
1.

Wniosek z dnia 9.01.2017r. o przedstawienie Radzie Wydziału Neofilologii stanowiska Kandydatki
do stopnia doktora habilitowanego.

2.

Wniosek z dnia 9.01.2017r. skierowany do Rady Wydziału Neofilologii zawierający prośbę o
uwzględnienie w głosowaniu dotyczącym postępowania habilitacyjnego o przyznaniu lub odmowie
przyznania stopnia doktora habilitowanego nadesłanych przez Kandydatkę dokumentów, na które
składają się: opinie sporządzone przez recenzentów w toku ww. postępowania habilitacyjnego
(opinia p. prof. Tadeusza Klimowicza, opinia p. prof. Grzegorza Przebindy, opinia p. dr hab. Moniki
Rzeczyckiej) oraz odpowiedź Kandydatki do stopnia doktora habilitowanego na recenzję
sporządzoną przez p. Profesora Tadeusza Klimowicza.

Następnie Pan Profesor Wawrzyniec Popiel-Machnicki, sekretarz komisji habilitacyjnej, powołanej w
dniu 1.09.2015r. przez Centralną Komisje ds. Stopni i Tytułów ds. przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego p. dr Anny Chudzińskiej-Parkosadze, w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Fast;
Sekretarz: dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki;
Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz;
Recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda;
Recenzent: dr hab. Monika Rzeczycka;
Członek: dr hab. Jolanta Brzykcy;
Członek: dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak
odczytał w całości protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej w dniu 8.12.2016r. oraz uchwałę
zawierającą jednoznacznie negatywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk

Al. Niepodległości 4, Collegium Novum, 61-874 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 35 00, fax. +48 61 829 35 01
dziekneo@amu.edu.pl

neo.amu.edu.pl

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo p. dr Annie Chudzińskiej-Parkosadze. Komisja
wystąpiła do Rady Wydziału Neofilologii z wnioskiem o przegłosowanie powyższej opinii.
W związku z brakiem głosów w dyskusji komisja skrutacyjna w składzie: prof. UAM dr hab. Ilona
Koutny, prof. UAM dr hab. Andrzej Szubert, prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz przeprowadziła
głosowanie tajne nad uchwałą o odmowie nadania p. dr Annie Chudzińskiej-Parkosadze stopnia
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Uprawnionych do głosowania: 96 osób, obecnych głosujących: 68 osób, w tym:
Za odmową nadania stopnia dr hab.: 45 osób
Przeciw odmowie nadania stopnia dr hab.: 1 osoba
Głosy wstrzymujące się: 21
Głosów nieważnych: 1
Rada Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o odmowie
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo p. dr
Annie Chudzińskiej-Parkosadze, przychylając się do wniosku komisji habilitacyjnej i uchwały komisji
habilitacyjnej zawierającej jednoznacznie negatywną opinię w sprawie nadania ww. stopnia doktora
habilitowanego.

Dziekan Wydziału Neofilologii
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