
Wyciąg z protokołu 

CCXC-go posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 

które odbyło się 31 maja 2019 r. 

 

 

 

Ad 8 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora prof. PWr drowi hab. Markowi 

Klonowskiemu. 
 

Prodziekan ds. naukowych rozpoczął referowanie punktu od informacji o znacznym 

przedłużaniu się sprawy wniosku o tytuł naukowy dla prof. PWr dra hab. Marka 

Klonowskiego spowodowane poważnymi trudnościami w uzyskaniu opinii recenzentów 

zagranicznych wskazanych przez Centralną Komisję. Kilku z nich długo nie nadsyłało swoich 

ocen dorobku Kandydata, co zmuszało Centralną Komisję do kilkukrotnej zmiany 

recenzentów. 

Ostatecznie recenzje wykonali profesorowie: Diks, Dolev, Lasota, Liśkiewicz i Zaionc. 

Wszystkie opinie kończą się konkluzją korzystną dla Kandydata. Recenzje panów Diksa i 

Doleva są jednoznacznie pozytywne i nie wskazują na żadne słabości wniosku. Uwagi 

krytyczne, o różnym charakterze, zostały sformułowane w pozostałych trzech ocenach, przy 

czym najwięcej takich uwag przedstawił profesor Zaionc. Jego zastrzeżenia wzbudziło to, że 

mało publikacji Marka Klonowskiego ukazało się w materiałach konferencji klasyfikowanych 

jako A* lub A, mało satysfakcjonująca jest współpraca z wysokiej klasy specjalistami z 

dziedzin informatyki uprawianych przez Kandydata. Zarzut ten nie wydaje się zasadny, gdyż 

profesor Jaworski, członek komisji powołanej przez Radę Wydziału, zajmującej się 

wnioskiem pana Klonowskiego, bez trudu wskazał kilku znakomitych ekspertów 

współpracujących z Kandydatem, których publikacje mają zawrotne liczby cytowań. 

Mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez trzech recenzentów wszyscy oni w konkluzji swych ocen 

popierają wniosek pana Klonowskiego. Analogiczne stanowisko przyjęła komisja Rady 

Wydziału podczas obrad odbytych 21 maja 2019 i jednomyślnie postanowiła rekomendować 

Radzie udzielenie wnioskowi poparcia. Referujący sprawę wyraził pogląd, iż nie ma potrzeby 

szczegółowego przedstawiania dorobku i osiągnięć Marka Klonowskiego, gdyż całość 

dokumentacji została udostępniona członkom Rady. Zaproponował rozpoczęcie dyskusji, 

formułowania uwag bądź pytań. 

Głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Jaworski odnosząc się do niezadowolenia pana prof. Zaionca z 

dużej liczby współautorów wielu prac znajdujących się w dorobku pana Klonowskiego, co 

może świadczyć o niedostatecznej samodzielności w prowadzonych badaniach. Zdaniem prof. 

Jaworskiego fakt multiautorstwa jest konsekwencją metod pracy badawczej przyjętych w 

środowisku, w jakim działa Kandydat do tytułu naukowego. Należy jednak zwrócić uwagę, 

kontynuował prof. Jaworski, że około 1/3 prac wieloautorskich napisanych zostało z 

młodymi, początkującymi naukowcami, co wskazuje na świadome i cenne dla procesu 

kształcenia włączanie do prac badawczych osób rozpoczynających karierę akademicką – 

doktorantów czy nawet magistrantów. Tym samym niecałkowicie zasadnym wydaje się 

zarzut prof. Zaionca o niedostatecznej samodzielności Marka Klonowskiego w wyborze 

tematyki badawczej. 

Po zakończeniu wypowiedzi prof. Jaworskiego, wobec braku kolejnych dyskutantów, 

przystąpiono do głosowania nad poparciem wniosku o tytuł naukowy dla Marka 

Klonowskiego. 

 



Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 

o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora prof. PWr drowi hab. Markowi 

Klonowskiemu. 

 

Wyniki głosowania tajnego: 

 

głosy „tak” głosy „nie” głosy wstrzymujące się głosy nieważne 

36 0 0 0 

 

W głosowaniu udział wzięło 36 członków Rady Wydziału spośród 50 uprawnionych do 

głosowania. 
 


