
Wyciąg z protokołu 

CCLXXXI-go posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, 

które odbyło się 22 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Ad 13 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora prof. US drowi hab. Andrzejowi 

Dąbrowskiemu. 
 

Referuje Prodziekan, prof. dr hab. Witold Wnuk: 

 

Sprawa wniosku prof. Dąbrowskiego o nadanie tytułu trwa już od kilku miesięcy. Niedawno 

spłynęło wszystkie 5 recenzji. Recenzentami byli panowie profesorowie Białynicki-Birula, 

Kaczorowski, Cynk, Poonen i Siksek, więc mieliśmy 2 recenzentów zagranicznych. 

5 czerwca br. zebrała się komisja wybrana przez Radę Wydziału do prowadzenia tej sprawy. 

Oczywiście komisja przyjrzała się wszystkim 5 recenzjom i wszystkie one kończą się 

konkluzją pomyślną dla Wnioskującego, chociaż nie są to opinie jednoznacznie pozytywne. 

Recenzenci, w szczególności pan profesor Kaczorowski i pan profesor Białynicki-Birula, 

podkreślają też słabsze strony osiągnięć i dorobku pana Dąbrowskiego. Jednakże 

zdecydowanie stwierdzają, iż te wyniki, które należy uznać za wartościowe, znaczące i 

dostrzegalne w środowisku – stanowią większość w porównaniu do tych słabszych. Także 

całokształt działalności w każdej z kategorii – naukowej, organizacyjnej, kształcenia kadr – są 

na co najmniej zadowalającym poziomie i są spełnione wszystkie warunki, jakie kandydat do 

tego tytułu musi spełnić. 

Komisja działała w składzie: prof. Pawałowski – zastępca przewodniczącego, prof. Grzegorz 

Banaszak i prof. Tomasz Łuczak oraz ja jako przewodniczący. Nieobecny, usprawiedliwiony 

był pan profesor Tomasz Schoen, który przedstawił na piśmie swoje stanowisko w sprawie 

ewentualnej rekomendacji Radzie Wydziału Matematyki i Informatyki poparcia tego 

wniosku. 

Po dyskusji i rozważeniu wszystkich opinii zawartych w recenzjach komisja jednogłośnie 

podjęła uchwałę, aby rekomendować Radzie Wydziału poparcie wniosku pana Andrzeja 

Dąbrowskiego o tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. 

 

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. US drowi hab. Andrzejowi 

Dąbrowskiemu. 

 

Wyniki głosowania tajnego: 

 

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

31 0 1 0 

 

W głosowaniu udział wzięło 32 członków Rady Wydziału spośród 49 uprawnionych do 

głosowania. 


