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lUliejsce pracy: Akademia ituzyczna im.l.J.Paderewskiego w Poznaniu

WNlosEK o WszczĘclE PosTĘPoWANlA
NA sToPlEŃ DoKToRA HABIL|ToWANEGo

Gentratna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Pałac Kultury i Naukl
Pl.Deftlad I
00-901 Warszawa

Działając na podstawie art'18 a pkt.1 i2 ustawy o stopniach naukowych itytule naukowym
oraz w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku gDz.U .22CI03 roku, nr 65, po2.595, Dz.tJ. z
2005 roku nr 164, po2.1365, Dz.U. z2011roku nr84 poz.455) oraz g 12 pkt. 2ust.1-4 oraz
Rozpoządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego z dnia 22.09.2011 roku (Dz.U.204
poz.1200) w sprawie szczegołowego trybu postępowania w pzewodach doktorskim i

habilitacyjnym orazw postępowaniu o nadanie $tułu profesora, tekst jednolity, zwracam się
z prośbą o Wszczęcie posĘporłrania na stopłeń doktrora habilitpwanego w dziedzinie
sztuk muzycznych, dyscyplinie artysĘcznei instrumentalistyka. Do pzeprowadzenia
postępowania wskazuję Radę Wydziału lnstrumentalnego Akademii Muzycznej
im. I'J. Paderewskiąo w Poznaniu.
Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. Przyjmuję do
wiadomości, iz wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej
Centralnej Komisjido spraw Stopni iTytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wniosku dc*ączam dokumentacię zgodnie z cytowanym rozporządzeniem $12 pkt.2 ust.l-
4, w formie elektronicznej i papierowej:

' - wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego
- autoreferat w języku pofskim i angfełskim
- uwiezytelniony odpis dyplomu uzyskania kwalifikacji I stopnia
- dane osobowe wrazz uwiezyteInioną kopią dowodu osobistego
- informacje o nadanych odznaczeniach, honorowych wyróznieniach, posiadanych
nagrodach uzyskanychza działalność artystyczną, twórczą, dydaktyczną, rekomendacje
(wrazz dokumentacją)
- Dzieła artystyczne w formie elektronicznej
- wykaz dorobku w formie podsumowania (cz.ll)
- chronologiczny wykaz dorobku ańystycznego po uzyskaniu kw. l stopnia ( w języku
polskim iangielskim)
- wykaz innych osiągnięó artystycznych (nagrania CD, książka)
- chronologiczny wykaz dorobku artystycznego pzed uzyskaniem kw. l stopnia ( w języku
polskim iangielskim)
_ opis działalności dydaktycznejwraz z dokumentacją
- opis działalności organizacyjnej , wspÓłpracy z organizacjami i instytucjami dziaĘącymiw
zakresie sztuki oraz opis działalności popularyzującej sztukę
- dokumentaqa działalności artystycznej- afisze, programy(ca. lll)


