
whlrosEK o wszcz4crE PosT4PowANrA
NA STOPIEN DOKTORA HABILITOWANEGO

Ad. dr Marcin Ciszewski
Dziedzina: sztuki mrzy czrre

Dys cyplina artys ty czna: wokali styka

Miej sce zatrudnienia: Akademia Muzy czrua w Gdarisku

Gdarisk, 04.09,2018 r.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytul6w
Palac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

DziaNajqc na podstawie art. 18a pkt. I i 2 ustawy o stopniach naukolvych i tytule
naukowym orazw zak'resie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dr.tJ. 22003 roku, rr 65,
poz.595,Dz.U.22005 roku nr 164,poz. 1365,D2.U.22011 roku nr 84, poz.455)
oraz pan 12 pkt. 2 (Dr.U. 204, poz. 120) w sprawi e szczeg6lnego trybu postgpowania
w przewodach dolctorskim i habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu
profesora zwracztm sig z proSb4 o wszczgcie postgpowania na stopieri doktora
habilitowanego w dziedzirue sztuk mtrzyczrLych, w dyscyplinie artystycznej:
wokalistyka.

Jako jednostkg do przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego wskazujE Akademig
Muzyczn4 im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr-,,odzi.

Stosownie do rozporzqdzenia par. 12 ust. l-4 zal4czam do wniosku dokumentacjg
w formie papierowej i elektronicznej, kt6ra zawiera:

poSwiadczon4 przez Akademig Muzyczn? w Gdansku kopig dowodu osobistego
oraz kopig dokumentu stwierdzajqcego uzyskanie stopnia doktora,

kwestionariusz osobowy, zawieraj4cy informacje o przebiegu edukacji i zatrudnienia,

autoreferat w jgzyku polskim i angielskim,

o $wiadc zenia wsp6huykonawc6 w,

o Swiadc zenie o niepelnieniu funkcj i promotora pomo cniczego,

wykaz dorobku artystycznego, tw6rczego, dydalctycznego i naukowego po uzyskaniu

stopnia doktora,
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Na podstawie artykutu nr l6 ust. 2 pkt. 1, juko dzielo artystyczne wskazujE

ptytt Bogowie i czlowiek,

powstal q WZy wsp6lud ziale :

Jacka Urbaniaka,

Weroniki Kulpy,
Witoslawy Frankowskiej,
Liany Krasyun-Korunnej .

PlytE nagrano w marcu i kwietniu 2018 roku. Realizacja nagrari, opracowanie

i mastering: Mariusz Zacrkowski, Studio MTS w Gdafsku.

PrzyjmujQ do wiadomoSci, 2e wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany

na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w, zgodnie

z obowi qzujqcymi przepi sami.

Wnoszg o glosowanie komisji postgpowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
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Ad. dr Marcin Ciszewski


