
POSTEPOWANTE HABTUTACYJNE

prowadzone w Akademii Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewiczriw w todzi
zgodnie z art. 18a Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz.U,220t7 r. poz. L789)
oraz art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce ustawq - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce

(Dz.U.z 2018 r. po2.7669)

HARMONOGRAM POSTEPOWANIA HAB! LTTACYJN EGO

BCK-VIr-L-8943 /2019
Wn ioskod awca postqpowa n ia h abi I itacyj nego : dr Malgorzata Zarqbi riska

Data zto2enia wniosku do Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytutow
i wszczqcia postqpowania

15.04.20L9 r.

Data wyra2enia zgody przez RW na

przeprowadzen ie postqpowa n ia

i wyznaczenia cztonk6w komisji

10.07 .20L9 r.

Data powolania Komisji Habilitacyjnej
przez CK

04.09.2OL9 r.

Sklad Komisji Habilitacyjnej : Jednostka akademicka:

L. Przewodniczqcy prof. dr hab. Ryszard Zimak
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

2. Sekretarz dr hab. Adam Manijak Akademia Muzyczna w todzi

3. Recenzent (1) prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchata Akademia Muzyczna w Krakowie

4. Recenzent (2) dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryla Akademia Muzyczna w Poznaniu

5. Recenzent (3) prof. dr hab. Cezary Sanecki Akademia Muzyczna w todzi

6. Czlonek komisii (1) - dr hab. Zbigniew Faryniarz Akademia Muzyczna we Wroctawiu

7. Czlonek komisii (21 - dr hab. El2bieta R62ycka-Przybylak Akademia Muzyczna w todzi

Data przyjqcia oficja lnego pisma z CK

przez Radg Wydziatu w sprawie
powotania Komisji Habilitacyjnej

26.09.20L9 r.

Data wyslania dokumentacji habilitacyjnej
do recenzent6w

03.10.2019 r,

Ostateczny termin opracowania
i przestania recenzji do Komisji

Habilitacyjnej

18.11.20L9 r.

Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej

10. L2.2OL9 r.
Data przekazania uchwaty zawierajqcej opiniq Komisji

Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora
ha bilitowa nego

10. L2.2OL9 r.

Pzewidr4nr,ana data posiedzenia Komisjido spraw nadawania stopni doktora idolcora habilitowanego w zakesie sztuki

aruiqzanego z nadaniem stopnia dolcora habilitowanego

L8.L2.2OL9 r.


