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Uchwala
Komisji do spraw nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego w zakresie sztuki

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi
Nr 91202012021

podjgta na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r.

w sprawie powolania komisji habilitacyjnej w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr. Konradowi Boniriskiemu w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki

muzyczne

$1
Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w N,odzi, dzialajqc na podstawie art. 227 ust. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oruz Uchwaly Senatu Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta
Bacewicz6w w tr-odzi zdnia20 wrzefinia20lg r. ze zmianqzdnia 13 listopada2019 r.,
dotycz4cej postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postgpowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego, powoluje komisjg habilitacyjn4 w postgpowaniu
o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Konradowi Boniriskiemu w dziedzinie sztuki,
w dyscyplinie sztuki mvzyczno W sklad komisji habilitacyjnej wchodzq:

a) czterech czlonk6w wyznaczonychprzez Radg DoskonaloSci Naukowej:
- prof. dr hab. Pawel tr ukaszewski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

w Warszawie) - przewodniczqcy komisji,
- prof. dr hab. Wojciech Orawiec (Akademia Muzycznaw Gdarisku) - recenzent,
- prof. dr hab. Waclaw Mulak (Akademia Muzyczna w Krakowie) - recenzent,
- prof. dr hab. Benedykt Matusik (Akademia Muzyczna w Krakowie) - recenzent,

b) trzech czlonk6w wyznaczonych przez
i doktora habilitowanego w zakresie
Bacewicz6w w N,odzi:
- dr hab. Agata Piotrowska-Bartoszek (Akademia Muzyczna w N,odzi) - sekretarz

komisji,
- dr hab. t ukasz Wojcicki (Akademia Muzycznaw N-odzi) - czlonek komisji,
- dr hab. Maciej tr-akomy, prof. AM (Akademia Muzyczna w Poznaniu) - recenzent.

' $2
Uchwala wchodzi w Zycie w dniu jej podjgcia.
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