
Harmonogram postepowanii habilitacyjnego dotyczecego dr. Macieia Woiniczki

1. Centralna Komisja ds. Stopni iTytul6w zwraca siq 10 maja 2013 r. do RadyWydziatu Filozoficzno-

Historycznego Uniwersytetu t6dzkiego, wskazanej we wniosku dr. Macieja Woiniczki (z dnia 26

kwietnia 20L3 r.) o przeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego w dziedzinie nouk

humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, o wyznaczenie trzech czfonk6w komisji (w tym sekretarza

komisji i jednego recenzenta) i przekazanie uchwaly Rady do Centralnej Komisji, celem powotania

pefnego sktadu przedmiotowej komisji habilitacyjnej. Centralna Komisja przekazuje Radzie

dokumentacjq Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

2. Rada Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Ut 27 czerwca 2OI3 r. wyra2a zgodq na

przeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego dr. Macieja Wo2niczki i powoluje troje czlonk6w

komisji: prof. Ut dr. hab. Aldonq Pobojewskq jako recenzenta, prof. Ut dr. hab. El2bietq Jung jako

cztonka komisji i prof. Ut dr. hab. Marka Kozlowskiego jako sekretarza.

3. Centralna Komisja 3 wrzeSnia 20!3 r. powofuje komisjq ds. postqpowania habilitacyjnego dr.

Macieja Woiniczki w pelnym skladzie; opr6cz w/w os6b powolani zostajq: prof. dr hab. Wtodzimierz

Tyburski, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, jako przewodniczqcy; dr. hab. Ryszard

WiSniewski, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, jako recenzent; prof. dr hab. Lechosfaw

Hostyriski, Uniwersytet Marii Curie-sklodowskiej w Lublinie, jako recenzen! prof. dr hab. Agnieszka

Kijewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta ll, jako czlonek komisji.

4. W grudniu 2OL3 r. wpfynqty do Dziekanatu Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Ut opinie 3

recenzent6w i ustalono termin posiedzenia calej komisji na 20 grudnia 20tJ r.

5. Posiedzenie komisji w sprawie nadania stopnia dr. hab. doktorowi Maciejowi Woiniczce odbylo

siq 20 grudnia 20L3 r. o godz. 1L.30 w siedzibie Instytutu Filozofii Ut. Na posiedzeniu z udzialem

wszystkich czlonk6w komisji podjqta zostala uchwala o nadaniu dr. Maciejowi Wo2niczce stopnia

naukowego doktora habil i towanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej

filozofia.

6. Uchwala powy2sza zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydzialu Filozoficzno-

Historycznego Ut w dniu 16 stycznia 2OL4 r. w celu podjqcia decyzji o nadaniu doktorowi Maciejowi

Woiniczce stopnia doktora habilitowanego.

- . ! . -


