Pozna6,16 marca2016roku

Harmonogramprzebiegupostqpowaniahabilitacyjnego
dr JolantyNogaj-Chachaj

7. 26 maja 2015rokudr JolantaNogaj-chachaj
zwr6ciiasiq do centralnejKomisjids.
stopni irytui6w z proSbqo wszczqcie
postqpowania
habilitacyjnego
w dziedzinie
naukhumanistycznych,
w dyscyprinie
archeorogia,
jednotematycznego
na podstawie
cykfu prac zatytulowanego:Czlowieki irodowisko w mrodszejepoce kamienia na
wybronych obszoroch lessowych irodkowowschodniej i poludniowo-wschodniei
Polski.
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22 czerwca2015 r. CentralnaKomisjads. Stopni i Tytul6w zwr6citasiq do Rady
WydziafuHistorycznego
UAM o przeprowadzenie
postqpowaniahabilitacyjnego
dr JolantyNogaj-Chachaj.
27 paidziernika2015 roku DziekanWydzialuHistorycznego
UAM, prof. dr hab.
Kazimierzllski, zto2yldo RadyWydziatuwnioseko podiqcieUchwafyw sprawie
przeprowadzenia
postepowaniahabilitacyjnego
dr Jolanty Nogaj_Chachaj
w
dziedzinienauk humanistycznych,
w dyscypliniearcheologia,
oraz Uchwalvo
powoianiu
czlonk6wKomisji
habilitacyjnej
w osobach:
o dr hab.Arkadiusz
prof.UAM- recenzenq
Marciniak,
o dr hab.MaciejKaczmarek,
prof.UAM- sekretarz
Komisji;
o dr hab.JacekWierzbicki
- czlonek
Komisji.
W tajnym glosowaniu wiqkszo6ciqgfos6w Rada Wydzialu wyrazila zgodq na
przeprowadzenie
postepowania
habilitacyjnego
oraz powolanieproponowanych
czfonk6wKomisji.Informaciqo przyiqciuobu Uchwalprzeslanodo centralnejKomisji
ds.StopniiTwul6w.
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3listopada2015 roku centralnaKomisja
ds. stopniirytul6w powolalaKomisiqds.
przeprowadzenia
postqpowania
habilitacyjnego
dr JolantyNogaj_Chachaj.
Akceptujqc
trzech czlonk6w Komisji zgloszonychprzez Radq Wydziaiu HistorycznegoUAM,
powofalaczterechpozostalvch:
o prof.dr hab.JanChochorowski
(UJ)- przewodniczqcy
Komisji;
. prof.dr hab.Janusz
pAN,
- recenzent
Kruk(lAiE
Oddzial
w Krakowie)
. dr hab.AndrzejPelisiak,
prof. UR(UniwersytetRzeszowski)
- recenzent;
o dr hab.MarekNowak(UJ)- czionekKomisji.

5 . Zgodnie z wymogami odpowiednich Ustaw o stopniach naukowych i tytule
naukowymorazo stopniachi tytule w zakresiesztuki,RadaWydziatuHistorycznego
UAM wystosowatapro6bqdo wszystkichrecenzent6wo przygotowanierecenzji,a
cafq dokumentacjQprzygotowanEprzez dr Jolantq Nogaj_Chachaj
przeslano
pozostalymczlonkomKomisji.

6 . Dziekanat Wydzialu HistorycznegoUAM otrzymat wszystkie recenzje drogq
elektronicznqi pocztowa.Jedna z nich zako6czonabyla pozytywnq konkluzjq,
natomiastdwie konkluziqnegatywna.Nastqpniedrogq elektronicznqrecenzjete
zostafyprzeslanesekretarzowiKomisji,kt6ry z kolei przeslaije przewodniczqcemu
orazpozostalymczfonkomKomisji.
23 lutego 2016 roku odbylo siq posiedzenieKomisji ds. przeprowadzenia
postQpowaniahabilitacyjnegodr Jolanty Nogaj-Chachaj.
Komisja obradujqcaw
niepelnym,lecz ustawowo dopuszczalnym
(nieobecny
skfadzie
byl prof. dr hab.
JanuszKruk) podjqla wiqkszoSciq
gtos6w uchwalQo negatywnymzaopiniowaniu
wnioskudo RadyWydzialuHistorycznego
UAM o nadaniedr JolancieNogaj_Chachaj
stopnianaukowego
doktorahabiritowanego
w dziedzinie
naukhumanistycznych,
w
dyscyplinie
archeologia.
Decyzie
przekazano
te
RadziewydziaruHistorycznego
UAM.
15 marca2016 roku RadawydzialuHistorycznego
uAM na posiedzeniu
wla6ciwvm
dla przeprowadzenia
postqpowaniahabilitacyjnego
podjqla Uchwalqo odmowie
nadaniadr JolancieNogaj-chachaj
stopnia naukow.ego
doktora habiritowanego
w
dziedzinienauk humanistycznych,
w dyscyprinie
archeorogia.
Za odmowqgfosowaro
67 czlonk6wRady,przeciwnego
zdaniabylo g, natomiast1Gwstrzymalosiq od glosu.
Kworumzostatozachowane.
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