
Harmonogram postgpowania habilitacyinego dotycz4cego drKrzysztofa Wcinialra

1. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytut6w zunaca sig do Rady Wydzialu Filozoficzno-Historycznego

Uniwersytetu t-6dz*iego, wskazanej we wniosku dr Krzysztofa Pawla Wozniaka (z dnia 18 listopada

2013 r.) o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych, w

dyscyplinie historia. Zwraca sig r6wnieZ o wymaczenie trzech czlonk6w komisji (w tym sekretarua

oraz jednego recenzenta) iprzekazanie uchwaly Rady do Centralnej Komisji, celem powolania pelnego

skladu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Centralna Komisji przskan$e Radzie dokumentacjg

Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

2. Rada Wydzialu Filozoficnro-Historycznego UL dnia 17 kwietnia 2Al4 r. wpin zgodrg na

przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego dr Krzysrtofa Pawla WoZniaka i powotuje troje

czlonk6w komisji: prof. UL dr hab. Jaroslawa Kitg jako recenzent4 prof. UL dr hab. Andrzeja Lecha,

jako czlonka komisji i prof, UL dr hab. Jolantg Kolbuszewskg jako sekretarza.

3. Centralna Komisja 3 czrlrwca 2014 r. powoluje komisjg ds. postgpowania habilitacyjnego dr

Krzysztofa Pawla Woiniaka w pelnym skladzie; oprficz w/w os6b powolani zostaj4: prof. dr hab.

Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, jako przewodniczqcy, prof. dr hab.

Jan Lewandowski, Uniwersytet Marii Curie- Sklodowskiej w Lublinie, jako recenzent, prof. dr hab.

Wieslaw Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako recenzent, prof, dr hab. Edward

Czapiewski, DolnoSl4ska Szkola Wylszawe Wroclawiu, jako czlonek komisji.

4. We wrze$niu 2Al4 r. wptynety do Dziekanatu Wydzialu Filozoficzno-Historycznego UL opinie 3

recenzent6w i ustalono termin posiedzenia calej komisji na 5 listopada2014 r.

5. Posiedzenie Komisji w sprawie nadania stopnia dr hab. doktorowi Krzysztofowi Pawlowi

Wo2niakowi odbylo sig 5 listopada}}l4 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Historii Utr. Wzigli w

nim udzial wszyscy czlonkowie Komisji. W tajnym glosowaniu Komisja jednogloSnie podjEla uchwalE

o nadaniu dr Krzysztofowi Wozniakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

humanistyc mych, w dyscyplinie naukowej historia.

6. Uchwala powyasza zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydziafu Filozficzno-

Historyczrego Utr, w dniu 27 listcopada 2014 r. w celu podjgcia decyzji o nadaniu do*:torowi

Krzysztofowi Pawlowi Wofoiiakowi stopnia doklora habilitowanego.


