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Harmonogram postępowania habilitacyjnego doktora Janusza Budzińskiego 

 

1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 20 lutego 2015 r. zwróciła się do Rady 

Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego doktora Janusza Budzińskiego w dziedzinie nauk 

humanistycznych, w dyscyplinie historia, a co za tym idzie o wyznaczenie trzech członków 

komisji (w tym sekretarza i jednego recenzenta) i przekazanie uchwały Rady Wydziału do 

Centralnej Komisji, celem powołania pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. 

Centralna Komisja przekazała Radzie Wydziału dokumentację wnioskodawcy w formie 

elektronicznej. 

2. Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego 23 marca 2015 r. 

wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego doktora Janusza 

Budzińskiego i powołała trzech członków komisji: prof. zw. dr hab. Edwarda 

Wiśniewskiego (Uniwersytet Łódzki) jako recenzenta, prof. zw. dr hab. Zbigniewa Anusika 

(Uniwersytet Łódzki) jako członka i prof. nadzw. dr hab. Przemysława Waingertnera 

(Uniwersytet Łódzki) jako sekretarza . 

3. Centralna Komisja 14 kwietnia 2015 r. powołała komisję do spraw postępowania 

habilitacyjnego doktora Janusza Budzińskiego w pełnym składzie. Poza osobami wyżej 

wymienionymi powołani zostali: przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. Tomasz 

Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Edward 

Czapiewski (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) jako recenzent, prof. zw. dr hab. 

Andrzej Nowak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) jako recenzent i 

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie). 

4. W czerwcu i lipcu 2015 r. spłynęły do Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego 

Uniwersytetu Łódzkiego opinie trzech recenzentów, a następnie ustalono termin posiedzenia 

komisji do spraw postępowania habilitacyjnego doktora Janusza Budzińskiego na 24 

września 2015 r.  

5. Posiedzenie komisji do spraw postępowania habilitacyjnego doktora Janusza Budzińskiego 

w sprawie nadania wyżej wspomnianemu stopnia doktora habilitowanego odbyło się 24 

września 2015 r. w siedzibie Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W posiedzeniu 

wzięli udział:  przewodniczący, prof. zw. dr hab. Tomasz Schramm; recenzenci - prof. zw. dr 

hab. Edward Czapiewski i prof. zw. dr hab. Edward Wiśniewski; członkowie - prof. zw. dr 
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hab. Zbigniew Anusik i prof. nadzw. dr hab. Mariusz Korzeniowski oraz sekretarz, prof. 

nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner. Nieobecny był jeden z recenzentów, prof. zw. dr 

hab. Andrzej Nowak. 

6. Komisja podjęła decyzje o nadaniu doktorowi Januszowi Budzińskiemu stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej 

historia. 

7. Powyższa uchwała zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficzno-

Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 22 października 2015 r. w celu podjęcia 

decyzji o nadaniu doktorowi Januszowi Budzińskiemu stopnia doktora habilitowanego. 

 

                                                                                                         

 

                                                                                            Sekretarz komisji 

 

                                                                                            Prof. nadzw. dr hab. 

                                                                                         Przemysław Waingertner 


