
POST4POWANI E HA BI LITACYJNE
prowadzone w Akademii Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi

zgodnie z art. t& u$awy zdnia 14 mana 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
narrkowyrn oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(tekstjednolity Dz.. LJ.22017 r.poz. 1789)
oraz art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo

o szkolnictwie wy2szymi nauce (Dz. U. 22018 r. poz. 1669)

Formula rz postgpowa nia habilitacyjnego realizowanego w Akademii Muzycznej
im. C. i K. Bacewicz6w w Lodzi

Wnioskodawca postgpowania habilitacyjnego3 dr Michal Drewnowski

BCK-VII-L-1072812019
Termin z-lo7.enia wniosku do Centralnej

Komisji ds. Stopni i Tytuldrv

29.04,2019 r.

Termin wyra2.enia zgorJy przez
IIW na przeprowadzenie

postQpowania i wyznaczenia
czlonk6w komisji

t0.O7.2019 r,

'fcrmin powolania komisj i

habilitacyjnej przez CK

04.09.2019 r.

t Przewodnicz.lcy - prof.

Sklad kornisji habilitacyjnej :

Krzysztof Knittel, UMFC w Warszawie

2. Sekretarz - dr hab. Tomasz Bartoszek, AM w todzi

3. Recenzent - prof. Grzegorz Kurzyriski, AM we Wroclawiu

4. Recenzent - prof, Alicja Kledzik, AM w Poznaniu

5. Recenzent- dr hab. Witold Holtz, AM w todzi

6. Cztonek komisji - dr hab. Malgorzata Furche-Jurczyk, AM w Bydgoszczy

7. Czlonek komisji- dr hab. Katarzyna Kling, AM w todzi

Termin przyjgcia oficjalnego pisma
zCK

w sprawie powolania komis.ii
habilitacyjnej

0lpaLdziernika 2019r.

'fermin wyslania dokumentacj i

habi litacyjnej do recenzent6w

08 paZdziernika
2019r.

Termin ostateczny opracorvania i
przeslania recenzji

25 listopada 2019r.

Uzgodniony term in posiedzcn i a kom i sj i habi I i tacyj ncj

zatrv ierd zo n y pt zcz przc wod n i czEcego ko nr i sj i

1 1 grudnia 2019r.

Ostateczny tcrmi n przekazania uchwaly zaw ieraj qcej o p i n i g

KOMI SJ I HABILITACYJNEJ
rv sprawic nadania/bqdZ nie st. doktora habilitowanego

I I gmdnia 2019r.

ryqn*, data pmiedania.l::t" spraw rudawania *opri doldora i doloora trabilitowanego w zaloesie sznlki

zw@regcz nadaniem $opia doldota habilitouanego

18 grudnia 2019r.

UWAGI:


