
KOMISIA HABITITACYINA
uchwala Komisji ds. stopni nr 11/2020/2021
pismo RDN 28.4000.16.2020.6.45

t 6di, dnia 24lutego 2OZ1 r.

POSTqPOWANTE HABTTTTACYINE
prowadzone w Akademii Muzycznei im. Gra2yny i Kieistuta Bacewicz6w

w Lodzi
zgodnie z art' 218-221. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnict wie wyiszym

i nauce [tekst jednolity Dz. U. z2OZ0 r. poz. 85)

Uchwala
Komisji habilitacyjnej

z dnia 24 lutego 2OZl r.
powolanei w postqpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne
wszczqtym na wniosek dr. Rafala Sarneckiego

s1
Komisja habilitacyjna, powolana przez Komisjq do spraw nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacew icz6w
w t'odzi uchwalq Nr 11/2020/2027 w dniu 18 listopad a 2020 r., dzialajqcna podstawie
art' 221 ust' 10 ustawy z dnia 20 Iipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce
(tekst jednolity Dz. tJ. z 2020 r. poz. 85) po zapoznaniu siq z recenzjami i dokumentacj4
wniosku, stwierdza 2e aktywnoi( artystyczna oraz osiqgniqcia argtstyczne (ptya CD Rafal
Sarnecki - Climbing Trees) stanowiq/nie stanowiq znaczny wktad w rozwdj dyscyptiny
sztuki muzyczne i wyraia poz)ttywnq (negatywnq) opiniq w sprawie nadaniadr' Rafalowi Sarneckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki,
w dyscyplinie sztuki muzyczne.

UZASADNIENIE
Zal4cznik nr 1 do niniejszej uchwaly zawieraj4cy uzasadnienie stanowi jej integralnq
czq{t.

s2
Uchwala wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia.

Przewodni czqcy Ko m isj i



Zal4czniknr 1

Uzasadnienie uchwaly Komisii habilitacyinei z dnia 24 lutego ZoZ1.r.,
w postqpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki,

w dyscyplinie sztuki muzyczne,wszczqtym na wniosek dr. Rafala Sarneckiego

Komisja Habilitacyjna, powotana przez Komisjq do spraw nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewi cz6w w 1.odzi
uchwalq Nr L1/2020/2021, w dniu 18 listopada2O2O r., po zapoznaniu siq z recenz)ami oraz
dokumentacjq wniosku , zloion4w dniu 22 czerwca2020 roku do Rady Doskonalosci Naukowej,
stwierdza, 2e aktywno6i artystyczna oraz osi4gniqcie artystyczne - dzielo w formie plyty cD
pt' Rafal sarnecki - climbing Trees,stanowiq znaczny wklad w rozw6j dyscypliny sztuki muzyczne.

Recenzenci prof' dr hab. Grzegorz Nag6rski, dr hab. Macie j Grzywacz. prof. AM,
dr hab' Maciej Sikala oraz dr hab. Dominik Wania przedstawili Komisji opinie iotycz4ce dorobku
artystycznego, dydaktycznego oraz popularyzatorskiego dr. Rafala Sarneckieg o. po zapoznaniu
siq z recenzjami, kt6re byty jednoznacznie pozytywne, odbyla siq dyskusja. w dyskusji zabrali glos
wszyscy recenzenci oraz czlonkowie Komisji habilitacyjnej. Zwr6cono uwagq na szczeg6lne
osi4gniqcia Habilitanta oraz znaczenie tych osi4gniq6 dla rozwoju sztuki muzycznej w nasz,m
kraju i poza jego granicami' Wszyscy czlonkowie Komisji habilitacyjnej zwr6cili tak2e uwagq
na profesjonalizm Habilitanta, kt6ry w ramach przedstawionego dziela zaprezentowal siq jako
instrumentalista, kompozytor i producent. Po dyskusji Przewodn icz4cyKomisji prof. dr hab. piotr
Kusiewicz poddal pod glosowanie uchwalq wyra2ajEcE opiniq w sprawie nadania panu
dr' Rafalowi Sarneckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie
sztuki muzyczne' Na posiedzeniu Komisji w dniu 24 lutego ZOZI r. obecnych bylo 7 czionk6w
Komisii habilitacyjnej' Glosowanie odbylo siq w spos6b jawny, oddano T wainych glos6w.
wszyscy czlonkowie Komisji habilitacyjnej glosowali za poparciem wniosku dr. Rafala
Sarneckiego.


