
Wyciąg z protokołu 

V-go posiedzenia Rady naukowej dyscyplin matematyka i informatyka UAM, 

które odbyło się 29 maja 2020 r. 

 

 

 

Ad 3 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora prof. PWr drowi hab. Pawłowi 

Zielińskiemu. 
 

Referuje Prodziekan, prof. dr hab. Witold Wnuk: 

 

Postępowanie w sprawie nadania panu prof. PWr drowi hab. Pawłowi Zielińskiemu tytułu 

naukowego profesora zostało wszczęte na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyki i 

Informatyki UAM 26 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

powołała na recenzentów w tym postępowaniu państwa profesorów: Krzysztofa Diksa 

(Uniwersytet Warszawski), Martę Kwiatkowską (Uniwersytet Oksfordzki), Tomasza 

Łuczaka, Daniela Vanderpootena (Uniwersytet Paryski IX) i Gerharda Woegingera 

(Politechnika w Akwizgranie). 

Z ramienia Wydziału wnioskiem pana Zielińskiego zajmowała się komisja pod moim 

przewodnictwem, której skład stanowią: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski – zastępca 

przewodniczącego oraz członkowie: prof. dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Michał 

Karoński, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Tomasz Schoen, prof. dr hab. 

Zygmunt Vetulani i prof. dr hab. Maciej Wygralak. 

Po wpłynięciu wszystkich recenzji komisja zebrała się na posiedzeniu zdalnym 26 maja br. i 

podjęła, w głosowaniu tajnym, uchwałę o rekomendowaniu Radzie naukowej dyscyplin 

matematyka i informatyka UAM poparcia wniosku pana Zielińskiego. Wszystkie recenzje, 

jak i protokół posiedzenia komisji, zostały państwu udostępnione. Analiza dokumentacji 

postępowania, a zwłaszcza lektura recenzji mających bez wyjątku pozytywny lub bardzo 

pozytywny wydźwięk, utwierdziły członków komisji w przekonaniu, iż wniosek zasługuje na 

poparcie. 

 

Następnie prof. dr hab. Witold Wnuk otworzył dyskusję. 

 

Dyskusja: 

 

Prof. UAM dr hab. Stanisław Gawiejnowicz: 

Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak pan dziekan powiedział, 

wszystkie recenzje są pozytywne, ale ja szczególnie zwróciłem uwagę na recenzję Gerharda 

Woegingera, którego znam osobiście. To jest człowiek o bardzo dużym dorobku i jeżeli on 

napisał pozytywną recenzję to jest to dla mnie taki jakby certyfikat wagi tego wniosku. A 

druga uwaga – to jest też potwierdzenie, że szeregowanie zdań jako dziedzina jest dziedziną 

teoretyczną. Spośród 24 prac, które są podane w dorobku, 4 albo 5, czyli kilkanaście procent 

dorobku pana dra hab. Pawła Zielińskiego dotyczy szeregowania. Uważam, że jest to 

potwierdzenie, że to należy do informatyki teoretycznej.  

 

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu w dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 



Rada naukowa dyscyplin matematyka i informatyka UAM w głosowaniu tajnym podjęła 

uchwałę o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora prof. PWr drowi hab. Pawłowi 

Zielińskiemu. 

 

Wyniki głosowania tajnego: 

 

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

35 0 1 0 

 

W głosowaniu udział wzięło 36 członków Rady spośród 41 uprawnionych do głosowania. 

 
 


