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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w
Sekcja VII - Sauki
Plac Defilad I
00-901 Warszawa

Wniosek z dnia 24 krryietnia 2019 r.
o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuki muzycznej

w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka -
kame ralistyka fortepianowa

l. Imig i Nazwisko: Jaroslaw Domagala

2. Stopieri doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwal4 Rady
Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu w dniu
I 1 kwietnia 2006 r.

3. Tytul osi4gnigcia artys ty cznego
Idiom pianistyczny w liryce wokalnej Stanislowa Moniuszki

4. Wskazanie j ednostki do przeprowadzenia postgpowanie habilitacyj nego

Rada Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii
Muzycznej im. GruZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi.

5. Wnoszg o glosowanie komisji postgpowania habilitacyjnego w trybie jawnym.

6. Przyjmujg do wiadomoSci, ze wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w, zgodnie
z obowiqzuj 4cymi przepi sami.

7. OSwiad czam, 2e zapoznalem sig z klauzul4 informacyjnq (RODO) dotycz1cq przetwarzania
danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w zgodnie
zRoryoru4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnta 27 kwiefiria20l6 r.
w sprawie ochrony os6b fizyczrrych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(RODO).



1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

Zalqczniki:

kopia dyplomu potwierd zajilcego posiadanie stopnia doktora nauk humanis tycznych
pl1v4;aCD ze wskazanym osiqgnigciem artystycznym
dokumenty potw ier dzaj 4ce po si adani e kwal i fi k acji zaw odowych
Zyciorys w jgzyku polskim i angielskim
autoreferatz om6wieniem osi4gnigcia artystycznego w jgzyku polskim i angielskim
o Swiadc zenie wsp6lautora
dane kontaktowe

dekl aracj a fi nanso wani a po stgpowani a habi I itac yj ne go
wkaz dorobku artystycznego, naukowego, osi4gni96 dydakty cznych, dzialalnoSci
popularyzui}cej sztukg i uzyskanych nagr 6d wrazz dokumentaci4
dokumentacja dzialalnoSci artystycznej,naukowej, pedago giczneji popularyzatorskiej
wersja elektroniczna wniosku wraz zalEcznikami oraz z zapisem wskazanego osi4gnigcia
artystycznego
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