
Harmonogram postepowania habilitacyjnego dotyczacego dr Slawomira M. Nowinowskiego

1. Centarlna Komisja ds. Stopni i Tytul6w zwraca sie do Rady Wydzialu Filozoficzno-Historycznego

Uniwersytetu t 6dzkiego, wskazanej we wniosku dr. Slawomira M. Nowinowskiego (z dnia 20 lutego
2014 r.) o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych, w

dyscyplinie historia, o Wznaczenie trzech czlonk6w komisji (w tym sekretarza komisji i jednego

recenzenta) i przekazanie uchwaty Rady do Centarlnej Komisji, celem powotania pelnego skiadu
przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Centralna Komisji przekazuje Radzie dokumentacje

Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

2. Rada Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Ut- 27 marca 2014 r. wyra?a zgode na
przeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego dr. Slawomira M. Nowinowskiego i powoluje troje

czlonk6w komisji: prof. dr. hab. Andrzeja M. ,Brzezifskiego jako recenzenta, prof. Ut, dr. hab.
Albina Glowackiego jako czlonka komisji i prof. Ut dr hab. Martq Sikorskq-Kowalskq jako

sekretarza.

3. Centralna Komisja 6 maja 2014 r. powoluje komisje ds. postgpowania habilitacyjnego dr.

Slawomira M. Nowinowskiego w pelnym skladzie; opr6cz w/w os6b powolani zostaj4: prof. dr hab.
Tomasz Schramm, Uniwersytet Adama Mickiewicza, jako przewodniczacy, prof. dr hab. Michat J.
Zacharias, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jako recenzent, prof. Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN dr hab. Andzrej Essen, jako recenzent, dr hab. Piotr M. Majewski,
Uniwersytet Warszawski, jako czlonek komisji.

4. W sierpniu2014 r. wptynety do Dziekanatu Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Ut opinie 3
recenzent6w i ustalono termin posiedzenia calej komisji na 8 wrzesnia 2014 r.

5. Posiedzenie Komisji w sparawie nadania stopnia dr. hab. doktorowi Slawomirowi M.
Nowinowskiemu odbylo sig 8 wrzeSnia 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Instytutu Historii Ut . W
posiedzniu wziqto udzial6 czlonk6w komisJi, nieobecny byl prof. dr hab. Michal J. Zacharias.
Komisja podjela uchwalq o nadaniu dr. Slawomirowi M. Nowinowskiemu stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej historia.

6. Uchwala powlsza zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydzialu Filozficzno -

Historycznego Uf- w dniu 25 wrzeSnia 2014 r. w celu podjecia decyzji o nadaniu doktorowi
Slawomirowi M. Nowinowskiemu stopnia doktora habilitowanego.


