
 
 
 

 

Uchwała Nr 11/2019 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 882       

ze zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), Rada Wydziału Nauk 

Biologicznych uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Odmawia się nadania Pani dr Magdalenie Mosce stopnia doktora habilitowanego         

w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. 

 

Uzasadnienie: 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Magdalenie 

Mosce zostało wszczęte przez Centralna Komisję w dniu 23 sierpnia 2018 r. w dziedzinie nauk 

biologicznych, dyscyplinie biologia. Do przeprowadzenia postepowania Centralna Komisja 

wyznaczyła w dniu 5 września 2018 r., na wniosek Habilitantki, Wydział Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz powołała Komisję Habilitacyjną w dniu 3 grudnia 2018 r. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki, stopień doktora habilitowanego może zostać nadany osobie, która 

posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się 

istotną aktywnością naukową. Osiągnięciem o którym mowa w ust. 1, zgodnie z art. 16 ust. 2 

ustawy może stanowić dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji 

powiązanych tematycznie. 

Osiągnięciem naukowym przedstawionym we wniosku przez dr Magdalenę Moskę jest cykl 5 

publikacji opatrzonych wspólnym tytułem: Historyczno-geograficzne przyczyny zmienności 

genetycznej ssaków na wybranych przykładach. 

W toku postępowania członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem dr 

Magdaleny Moski, osiągnięciem naukowym oraz całością jej dorobku naukowego, dydaktycznego, 

popularyzatorskiego i organizacyjnego. 

Sporządzone recenzje zawierają jednoznaczne konkluzje: recenzja prof. dr hab. Mirosława 

Ratkiewicza jest pozytywna, natomiast recenzje sporządzone przez prof. dr hab. Jana Wójcika oraz 

prof. dr hab. Jacka Radwana są negatywne. 

Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z przygotowanymi recenzjami oraz materiałami 

dokumentującymi wymagane aktywności Habilitantki, na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.,      



w pełnym składzie, negatywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Pani dr Magdalenie Mosce doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. W podsumowaniu, komisja 

habilitacyjna „wskazała szereg słabych aspektów dorobku dr Moski, w szczególności: niewielki 

wkład w rozwój ogólnej wiedzy czterech z pięciu prac składających się na osiągnięcie habilitacyjne, 

brak wkładu habilitantki w wykonanie analiz danych w tych publikacjach, a więc wkładu o 

kluczowym znaczeniu w tego typu badaniach, brak wiodącej roli habilitantki w przygotowanie tej 

jednej spośród publikacji składających się osiągnięcie, która została wysoko oceniona i która wnosi 

istotny wkład w wiedzę ogólną, bardzo mały ilościowo i jakościowo pozostały dorobek publikacyjny 

w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, nikłe rozpoznanie tego dorobku na arenie 

międzynarodowej, brak doświadczenia zagranicznego i znikomy zakres współpracy 

międzynarodowej, brak sukcesów w zdobywaniu grantów na projekty badawcze w otwartych 

konkursach o zakresie krajowym. Poszczególni członkowie komisji różnili się w ocenie wagi 

poszczególnych zastrzeżeń, ale po wnikliwej dyskusji uznali, że nie mogą poprzeć wniosku (cztery 

osoby głosowały przeciw, a trzy wstrzymały się od głosu). Komisja Habilitacyjna stwierdziła, że 

rozpatrywane łącznie osiągniecie naukowe oraz cały dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny 

i w zakresie współpracy międzynarodowej nie spełniają ustawowych warunków wymaganych do 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego”. 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu 21 

lutego 2019 r., po zapoznaniu się z pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, podzieliła 

zastrzeżenia podniesione w uzasadnieniu Uchwały Komisji Habilitacyjnej i  poparła wniosek Komisji 

Habilitacyjnej o odmowie nadania Pani dr Magdalenie Mosce stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, stwierdzając, że Habilitantka nie spełnia 

wymagań określonych w art. 16 ustawy, stawianych kandydatom ubiegającym się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego. Przedmiotowa uchwała Rady Wydziału została podjęta w 

głosowaniu tajnym 22 głosami „za odmową nadania stopnia doktora habilitowanego”, 2 głosami 

„przeciw odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego”, 12 głosami wstrzymującymi się. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału 

Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.           

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady 

      Wydziału Nauk Biologicznych 

                                                                            Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 


