HARMONOGRAM POSTqPOWANIA HABILITACYINEGO DR. PAW'LA CHOMCZYKA
W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH
JEDNOSTKA PROWADZ-{CA POSTIPOWANIE: WY D ZIAT, SZTTJKL LALKARSKIEJ
AKADEMII TEATRALNE] IM. A, ZELWEROWICZA W WARSZAWIE
Postepowanie habilitacyjne prowadzone zgodnie z art. 18 a ustawy z dria L4 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.882 i 1311 oraz z 2017 r. poz.
859)
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CZYNNOSO W POST4POWANIU
pawta Chomczyka
!at1w2z14cia postepowania habilitacyjnego dr.
Data y,J'stosowania przez Cenhaln4 Komisjg do Spraw Stopni
i Tytu16w pisma do Dziekana Wydziafu Sztuki Lalkarskiej z pro5b4
o ltyra2enie zgody na przeprowadzenie postepowania i wyznaczenia
czlonk6w komisji habilitacinej, w q/m sekretarza i recenzenta

/data wply{9ci1 gisma do Rldy Wydzialu: 28 kwietnia 2017r /

Data podjgcia Uchwaly Rady Wydzialu ws. wyraZenia zgody na
przeprowadzenie postgpowania habfitacyjnego dr. Pawla Chomczyka
i r,r yznaczenia czlonlon komisji

15 tr'aja 2017r.

f data przekazania Centralrrej Komisji uchwaly Rady Wydziafu:
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maia 2017::f
Data powolania przez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni
komisji habilitacyjnei w postgpowaniu dr Pawla Chomczyka.
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przewodnicz4cy komisji - prof. Anna KRAMARCZYK /PWST
w Krakowie/
sekretarz komisji - dr hab. Marcin BARTNIKOWSKI /Akademia
Teatralna w Warszawie/
recenzent - dr hab. Ewelina CISZEWSKA/PWST w Krakowie/
recenzenl Waldemar WOLANSKI /PW5Ffif u Lodzi/
recenzent - prof. Piotr DAMULEWICZ /Akademia Teahalna
w Warszawie/
czlonek komisji - dr hab. Piotr SEWERYNSKI /PWSFTiT w Lodzi/
czlonek komisji - dr hab. Lukasz LEWANDOWSKI /Akademia
Teatral-ra w Warszawie/

/ data wplynigcia pisma do Rady Wydzialu:76 czerwca 2017r f
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Data wplynigcia recenzji prof. Piotra Damulewicza
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Data wplyniecia recenzji dr hab. Ewelny

Ciszewskiej
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Data przekazanir recenzji wszystkim czlonkom kornisji habilitacyjnej
Data posredzeni3 Komisli habilitacylnej i podjgcia uchwaly wyraZaj4cej
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opinig w sprawie nadania stopnia doktora
Data przekazania Radzie Wydziafu uchwaly
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postgpowaniu

wtaz z rccenzjami
dr. Pawla

Chomczyka
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prof. dt hab. Anna Kramarczyk
Komisj i h ab ilit a cyj nej

P r zew o dni cz 4ca

Data posiedzenia Rady Wydzialu i podjgcia uchwaly w sprawie
nadania dr. Pawlowi Chomczykowi stopnia
habilitowanego
szt:nki w dziedzinie sztuk teatralnych

dr hab.
Sekretarz

