
POSTq POWANIE HABILITACYINE
prowadzone w Akademii Muzycznei im. Gra2yny i Kieistuta Bacewicz6w w todzi

zgodnie z art. lBa Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i t5rtule
w zakresie sztuki [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. l7B9)

oraz art 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawQ - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce
(Dz. U. z 2O lB r. poz. 7 669)

HARMONOGRAM POSTEPOWANIA HABITITACYINEGO
BCK.VII.L.B878/2019

Wni osko dawca p ostqpowania habilitaryj ne go : dr Marek Nahai owski

Data zloZenia wniosku
do Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytut6w:

12.04.2019 roku

Data wyra2enia zgody
przez RW na

przeprowadzenie
postQpowania i

Wznaczenia czlonk6w
komisji:

5.06.2019 roku

Data powolania Komisji
Habilitaryjn ej przez CK:

4.09.2019 roku

Sklad Komisii Habilitacvinei : Iednostka akademicka:
Przewodnicz4ca
prof. Gra2yna Pstrokoriska-Nawratil

Akademia Mttzyczna we Wroclawiu

Z. Sekretarz
dr hab. Krzysztof Grzeszczak

Akademia Muzy czna w Lo dzi

3. Recenzent [1J
prof. Andrzej Tuchowski

Uniwersytet Zielono96rski

+. Recenzent (2)
prof. Teresa Malecka

Akadem i a Mrruy czna w Krakowie

5. Recenzent [3J
prof. Marta Szoka

Akademia Muzy czna w l-odzi

5. Czlonek Komisji [1J
prof. Violetta Przech

Akademia Mluzy czna w Byd goszczy

7. Czlonek Komisji [2)
dr hab. Beata Str62yriska

Akademia Muzycznaw t odzi

Data przyjqcia pisma z CK
przez Radq Wydziatu
w sprawie powolania
Komisji Habilitacyjnej :

dnia 1.10.2019 roku

Data wyslania
dokumentacii habilitaryjnej

do recenzent6w:
dnia 8.10.2019 roku

Data opracowania
i przeslania recenzji

do Komisji Habilitacyjnej :

dnia 20.11.2019 roku

Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej:
. dnia \7.12.2019 rolm

Data przekazania uchwaty zawieraj4cej opiniq
Komisji Habilitacyjnej w sprawie

nadania st. doktora habilitowanego:
dnia17.12.2019 roku

Przewidywana data posiedzenia Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego zwi4zanego z nadan i em stopnia doktora habilitowan ego :

lA.l2.20l9 roku
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