
Wyciąg z protokołu 

CCLXXIII-go posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 

które odbyło się w dniu 27 października 2017 r. 

 

 

 

Ad. 13 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora prof. UAM drowi hab. Dariuszowi 

Bugajewskiemu. 
 

Referuje Prodziekan, prof. dr hab. Witold Wnuk: 

 

Postępowanie zostało wszczęte w grudniu 2016 r. Powołana przez Radę komisja uznała 

dorobek Kandydata za wystarczający do rozpoczęcia procedury oraz wskazała również 

propozycje recenzentów. W efekcie decyzji Centralnej Komisji recenzentami dorobku pana 

Bugajewskiego zostali: prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. dr hab. Bronisław 

Jakubczyk, prof. dr hab. Roman Srzednicki, prof. dr hab. Janusz Mierczyński i prof. dr hab. 

Andrzej Palczewski. 

Recenzje spływały dość długo, ostatnia dotarła na Wydział we wrześniu. 3.10.2017. zebrała 

się ponownie komisja, która stwierdziła, że 4 recenzje są pozytywne, a jedna odmawia 

poparcia wniosku. Po wnikliwym zapoznaniu się z recenzjami komisja zwróciła uwagę, że 

recenzje pozytywne analizują w sposób bardzo szczegółowy cały dorobek, zauważają 

zarówno te osiągnięcia znaczące, jak i takie aspekty dorobku, które były oceniane letnio czy 

nawet krytycznie. Natomiast recenzja negatywna została oparta o przekonanie, iż dorobek, 

jaki Kandydat osiągnął po habilitacji, jest dorobkiem o wartości niższej niż ten wcześniejszy. 

Najprawdopodobniej ten recenzent przede wszystkim skupił się na tym etapie działalności 

naukowej dra hab. Dariusza Bugajewskiego, zwracając uwagę na ten konieczny element 

wniosku, jakim jest ankieta osiągnięć po habilitacji. 

Komisja zdecydowała się przyjąć niemal jednomyślnie (przy jednym głosie wstrzymującym 

się) stanowisko o rekomendowaniu Radzie Wydziału poparcia tego wniosku uznając, że 

jednak przewaga opinii pozytywnych zawartych w recenzjach w sposób ilościowo znaczący 

góruje nad negatywnymi. 

Całość dokumentacji Kandydata, jak również wszystkie recenzje, zostały zamieszczone w 

materiałach na dzisiejsze posiedzenie Rady, zatem nie będę się już szczegółowiej odnosił do 

recenzji. 

 

Następnie prof. dr hab. Witold Wnuk otworzył dyskusję. 

 

Dyskusja: 

 (brak) 

 

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

 

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 

o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora prof. UAM drowi hab. Dariuszowi 

Bugajewskiemu. 

 

Wyniki głosowania tajnego: 

 



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

24 2 2 0 

 

W głosowaniu udział wzięło 28 członków Rady Wydziału spośród 50 uprawnionych do 

głosowania. 

 


