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WNIOSEK

zdnia2 marca 2020 roku

o przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie: sztuki, w dyscyplinie: sztuki muzyczne.

Okre5lenie osiqgniqcia naukowego bqdqcego podstawq ubiegania siq o nadanie stopnia doktora
habilitowanego:

Mieczyslaw Wainberg Sonatas for cello and piano, wyd. DUX Recording Producers, Warszawa

2OL9r., DUX 1545; Reger Duo playsYagling. World premiere recording, wyd. DUX Recording

Producers, Warszawa 2Ot8r., DUX 1528.

Wnioskujq - na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 2O lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wy2szym i nauce (Dz. U. z2OL8 r. pol.1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowala uchwalq
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu jawnym
Zostolem poinformowony, 2e: Administrotorem w odniesieniu do donych osobowych pozyskanych w romoch postepowdnio w sprowie
nodonia stopnia doktoro hobilitowanego jest Przewodniczqcy Rody Doskonoloici Noukowej z siedzibqw Worszowie (pl. Defilod 7, XXIV
piQtro, (D9O7 Warszawo). Kontokt zo po1rednictwem e-moil: koncelorio@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98lub w siedzibie orgonu. Done

osobowebqdqprzetworzonewoporciuoprzeslankqwskazonqwort.6uslTlit.c)RozponqdzenioUE20T6/6Tgzdniozdnio2Tkwietnio
2O76r.wzwiqzkuzdrt.22O-227orozort.232-240ustowyzdnio20lipco2078roku-Prowooszkolnictwiewyiszyminouce,wcelu
przeprowodzenie postepowonio o nodonie stopnid doktoro hobilitowonego oroz reolizacji prow i obowiqzk6w oraz trodk6w odwolowczych
przewidzianych w tym postepowoniu. Szczegdowo inlormocjo no temat przetwarzonio danych osobowych w postqpowoniu dostepno jest

n o stron ie www. rd n. g ov. pl /k I o u z u I o-i nf or m acyj n o- rod o. htnt I

Zalqczniki:

- uwierzytelniona kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora sztuki

- dane osobowe

- autoreferat w jqzyku polskim i angielskim

- osiqgniqcie wynikajqce z artykulu 221ust.t ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i

nauce (Dz.U. 2OL8, po2.1568 ze zm.):

Mieczyslaw Wajnberg Sonatos for cello and piano, wyd. DUX Recording Producers, Warszawa 2019r. (DUX

1545) wraz z o6wiadczeniem wsp6lwykonawcy

Reger Duo plays Yogling. World premiere regording, wyd. DUX Recording Producers, Warszawa 2018r. (DUX

1528) wraz z o5wiadczeniem wsp6twykonawcy

- dokumentacja dorobku artystycznego w formie wykazu wybranych prezentacji artystycznych,opublikowanych
prac naukowych i tw6rczych po doktoracie wraz z zalqcznikami potwierdzajqrymi ich publicznq prezentacjq

- informacje o dzialalnoSci dydaktycznej, nagrodach i kursach mistrzowskich wraz z zalqcznikami


