
Postępowanie habilitacyjne dra Przemysława Pacana, adiunkta Zakładu Psychiatrii 

Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego 

 im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

 

 

Etapy postępowania habilitacyjnego dra Przemysława Pacana 

 

W dniu 12 maja 2014 r do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego  UMW 

wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego z wnioskiem 

doktora nauk medycznych Przemysława Pacana, o przeprowadzenie przez Wydział Lekarski 

Kształcenia Podyplomowego postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych, w 

dyscyplinie medycyna, wszczętego w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Centralnej Komisji na podstawie 

wniosku spełniającego wymogi formalne. W pismie Centralna Komisja zwraca się o wyznaczenie 

zgodnie z art.18a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.595, Dz.U. z 2005 r. nr 164, 

poz. 1365 oraz Dz.U. z 2011 nr 84, poz. 455) trzech członków komisji ( w tym sekretarza komisji i 1 

recenzenta ) i o przekazanie odpowiedniej uchwały Rady do Centralnej Komisji, celem powołania 

pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Podstawą wniosku jest całokształt dorobku 

naukowego i osiągnięć naukowych. 

Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego  podjęła w dniu 11 czerwca 2014 r. uchwałę 

Nr 165/VI/2014 o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra 

Przemysława Pacana i wyznaczyła następujących członków komisji habilitacyjnej, 

 

Prof. dr hab. Andrzeja Kaszubę        UM Poznań     - jako recenzenta 

Prof. dr hab. Ryszarda Podemskiego UMW                     - jako członka komisji 

Prof. dr hab. Grażynę Bednarek-Tupikowską  -  jako sekretarza 

 

 

Centralna Komisja do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego  w dniu 8 wrzesnia 2014 r.  

powołała komisję habilitacyjną w pełnym składzie: 

 

Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec    - przewodniczący komisji 

Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii  

Pomorskiego UM w Szczecinie 

 

Prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska - sekretarz 

Katedra i Klinika  Endokrynologii,Diabetologii i Leczenia Izotopamii 

UMW 

 

Prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk  – recenzent 

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii  

Śl.UM w Katowicach 

 

Dr hab. Maria Załuska   - recenzent 

Kierownik IV Kliniki Psychiatrycznej, Instytutu  

Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaszuba  - recenzent 

Kierownik Kliniki Dermatologii  

UM w Łodzi 

 

 

 



 

 

Prof. dr hab. Ryszard Podemski  - członek komisji 

Kierownik Katedry i Kliniki  Neurologii  

UMW 

 

Prof. dr hab. Lidia Rudnicka   - członek komisji 

Kierownik Kliniki Dermatologii 

CSK MSWiA w Warszawie 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 

65,poz.595 z póż.zm. )   

harmonogram przebiegu przewodu habilitacyjnego dra Przemysława Pacana jest następujący: 

 

Sporządzenie recenzji dorobku naukowego oraz osiągnięć naukowych będących podstawą wniosku o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego: do  6 tygodni 

Sporządzenie przez komisję habilitacyjną wniosku do Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia 

Podyplomowego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: do 21 dni. 

Podjęcie przez Radę Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego uchwały w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego: do 1 miesiąca. 

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 


