
Uchwała z dnia 9 czerwca 2022 r. 

Komisji Habilitacyjnej, 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  

w dyscyplinie nauki biologiczne, 

wszczętym na wniosek dr Tomasza Podgórskiego 

 
Komisja Habilitacyjna*, powołana przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 

Uniwersytetu Wrocławskiego uchwałą Nr 25/2022 z dnia 17 marca 2022 r., na posiedzeniu 

odbytym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w dniu 9 czerwca 2022 r., działając 

na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 i 7 uchwały Nr 

131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu 

postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w 

Uniwersytecie Wrocławskim uchwala, co następuje: 

 

§1 

Komisja Habilitacyjna w pełnym składzie, po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją 

wniosku stwierdza, że cała aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe zatytułowane 

,,Rola zachowań i ekologii dzików w epidemiologii afrykańskiego pomoru świń (ASF)” 
stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki biologiczne i na podstawie 

głosowania jawnego wyraża jednogłośnie (7 głosów „TAK”) pozytywną opinię w sprawie 

nadania dr. Tomaszowi Podgórskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. 

UZASADNIENIE 
 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający uzasadnienie stanowi jej integralną część. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

*Skład Komisji Habilitacyjnej: 

l) prof. dr hab. Jerzy Bańbura - Uniwersytet Łódzki - przewodniczący komisji, 

2) dr hab. Lucyna Hałupka - Uniwersytet Wrocławski - sekretarz  

3) dr hab. Zbigniew Borowski - Instytut Badawczy Leśnictwa - recenzent, 

4) dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 

recenzent, 

5) prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz - Muzeum i Instytut Zoologii PAN - recenzent, 

6) dr hab. Marta Szulkin, prof. UW - Uniwersytet Warszawski - recenzent, 

7) dr hab. Adrian Smolis - Uniwersytet Wrocławski - członek komisji, 

 

 

Podpis przewodniczącego Komisji: 

 
Prof. dr hab. Jerzy Bańbura 

 

Wrocław, 9 czerwca 2022 r. 


