
Wyciąg z protokołu 
z CCLIV-go posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 

które odbyło się w dniu 20 listopada 2015 r. 
 
 
 
Ad. 8 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora prof. UAM drowi hab. 

Krzysztofowi Pawałowskiemu. 
 
Referuje Prodziekan, prof. dr hab. Witold Wnuk: 
 
Postępowanie o tytuł naukowy dla prof. UAM dra hab. Krzysztofa Pawałowskiego 
rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku, kiedy Rada Wydziału powołała 7-osobową komisję, 
której zadaniem było zbadanie zasadności wniosku i zaproponowanie kandydatów na 
recenzentów dorobku Kandydata. Formalne wszczęcie postępowania nastąpiło na kolejnym 
posiedzeniu Rady w maju bieżącego roku, a w czerwcu Centralna Komisja do Spraw Stopni i 
Tytułów zdecydowała, że opiniodawcami dokonań Kandydata będą panowie profesorowie: 
Jerzy Jezierski, Józef Przytycki, Andrzej Szczepański, Jacek Świątkowski oraz Jarosław 
Wiśniewski. 
Po wpłynięciu ostatniej recenzji, które miało miejsce na przełomie października i listopada, 
nasza komisja zebrała się ponownie i dokonała uważnej analizy wszystkich ocen i stwierdziła 
pełną jednomyślność ich autorów, którzy wysoko ocenili dokonania Kandydata i wyrazili 
pełne poparcie dla wniosku o tytuł profesora dla niego. Komisja w głosowaniu tajnym 4 
głosami „tak” opowiedziała się za rekomendowaniem Radzie Wydziału przyjęcia uchwały 
popierającej wniosek o nadanie panu drowi hab. Krzysztofowi Pawałowskiemu tytułu 
naukowego profesora nauk matematycznych. 
Komisja obradowała w 4-osobowym składzie, swoją absencję usprawiedliwiło 3 członków 
komisji ważnymi względami wynikającymi z pełnienia obowiązków służbowych i 
zdrowotnymi. Jednakże usprawiedliwiając tę nieobecność każdy z członków komisji  wyraził 
swoje przekonanie, że wniosek jest jak najbardziej zasadny i opowiedział się również za 
rekomendowaniem Radzie poparcia tego wniosku. 
Z wszystkimi 5 recenzjami mieli państwo okazję się zapoznać. Tak jak powiedziałem, panuje 
tutaj pełna jednomyślność. Wszyscy recenzenci popierają ten wniosek wzmacniając 
niejednokrotnie to słowami „z pełnym przekonaniem”. 
 
Następnie prof. dr hab. Witold Wnuk otworzył dyskusję. 
 
Dyskusja: 
 
Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak poinformował, że zna prof. Pawałowskiego od wielu lat, 
jeszcze z czasów studenckich, i jest pełen podziwu dla jego wkładu i zaangażowania w 
działalność dydaktyczną. Przypomniał, że Kandydat ma szczególne zasługi w kształceniu 
młodych matematyków. Wymienił m.in. dwóch wypromowanych przez niego doktorów oraz 
wspomniał o kolejnej grupie młodych ludzi, którym poświęca bardzo dużo czasu. Na 
zakończenie dodał, że recenzenci napisali bardzo wiele ciepłych słów o wynikach Kandydata, 
więc nie ma wątpliwości, że to znakomita kandydatura. 
 
Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania. 
 



Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w głosow aniu tajnym podjęła uchwałę 
o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora panu prof. UAM drowi hab. 
Krzysztofowi Pawałowskiemu. 
 
Wyniki głosowania tajnego: 
 

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

28 0 0 0 

 
W głosowaniu udział wzięło 28 członków Rady Wydziału spośród 48 uprawnionych do 
głosowania. 
 


