
Harmonogram postępowania habilitaryjnego
w sprawie dra Srymona Frankowskiego

(Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytefu Łódzkiego).

1. Centalna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się 29 listopada 2016 r. do Rady
Wydziału Filozoficzno - Historycmego Uniwersytetu Łódzkiego, wskazanej wę wniosku dra
§zymona Frankowskiego (z dńa 21 listopada 2ań r.), o przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycnych, w dyscyplinie filozofią o wymaczenie
trzęch cźonków komisji (w Ęm selcretatza komisji i jednego recenzenta} i przekazanie
uchwały Rady do Centralnej Komisji, celem powołałia pefurego składu przedmiotowej
komisji habilitacyjnej. Centalna Kornisja przekazńaRadzie dokumentację Wnioskodawcy w
formie papierowej i elektronicznej.

2. Rada Wydziafu Filozoficao - Historycnego [IŁ w dńu22 sudnia 2016 vłyrańłazgodę
na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Sąmrona Frankowskiego i powołała
ttzech członków komisji: dr hab. Marka Nowaka jako recenzenĘ dr hab. Janusza Kaczrnarka
jako sekretarua i prof. dr hab. Andrueja lndrzejczakajako człoŃa komisji.

3. Centralna Komisja w dniu 7 lutego Zafi l powołała komisję ds. posĘpowania
hńilitacyjnego dra Srymona Frankowskiego; oprócz ww. osób powołani zostali: prof. dr
Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski) jako przewodniczący, dr hab. Marek
Lecbniak (Katolicki Uniwersytet Lubęlski Jana Pawła II) jako recenzent, prof, Tomasz Placek
(Uniwersytet Jagiellonski w lkakowie) jako recenzent, dr hab. Marek Nasięniewski
(Uniwersytet Mikołaja Kopemika w Toruniu) jako cźonek komisji.

4. W dniu 9 maja 2017 Centralna Komisja powołała nowęgo recenzena: w miejsce prof.
Placką który zrerygnował, powołano prof. Jerzego Pogonowskiego (Uniwersytet Adama
Mickiewiczą w Pomaniu).

5. W maju i qzęrwęu 2017 r. do Dziękanatu Wydzidu Filozofięzno - Historyczaego UŁ
wpłynęły recenzje trzech recenzentów i ustalono termin posiedzenia komisji na 11 lipca
2017 r.

6. Posiedzenie komisji w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i nadania
stopnia doktora hąbilitowanego p. Sz. Frankowskiemu odbyło się l l lipca 201,7 r. o godz.
14.00 w Instytucie Historii [Ł. Na posiedzeniu z udziałem wszystkich cżonków komisji
oceniono bardzo pozytywnie cĄ dorobek dra Frankowskiego i podjęto uchwałę o
wysĘlieniu do Rady Wydziału Filozoficano - Historycznego UŁ z wnioskiem o nadaniu dr.
S. Frankowskiemu stopnia naukowego doktora habi§towanego w dziedzinie nauk
humanistyczttyc&, w dyscyplinie naukovłej filozafia.

7. Uchwała powyższa zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficano -
Historycznego UŁ w rłniu 28 września2}t7 r. w cslu podjęcia decyzji o nadaniu doktorowi
Frankowskiemu stopnia doktora habilitowanego.
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