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$1 dn U 2ó lłoPidł ]!l2 | .en!"|'M Kofoisja do spral' stopni i Ty1ułórv zwoci]a sję do
Rxdr wYd7jł|L] FjLololicz|o.Ilislojlcz|ego Akadonii im Jana Długo9a w częlochosje z
p ośbą o prz.p|o${d2ei]e poyępowana habi|ilrcy]n.go dr lana Bu.ego i wyznaczenie :]
c ,ło lkÓ l r  Komsj jH lb j j1łcJ ' ] |c j  l j i s | ! j  N '  BcK. l -L .66|L/ ]2  rvp]\nę]o  5  gn|dn ia  2o]2I

N. Dos.d7.|t] l dDnL ] gn'dnia ?0 2 r Rada Wdziab powo]a]a 5 Ósobowy zespól do
:pl1{ polepo\łnjr [bi]ilac|nego spoŚód cz}onkóv Rady posiadających q1ul profesoE

|L]b no|rjcn doklo'a hibiito\inego w zakrcse dysc}p]iny pod*ałolej odpowiadającćj

kńi]o\j ]ozprilw hab Ib.!j'tj r\Jsl.kd fespolu wes2|j pfu| ó hab Andrze] spyrą !lo|
dr hati p'ol AJD Jerrr Kajetanowicz. prof dr hab prof AJD Jerzy NtirgaLski. prot dr hab
^ndzd ] Złk'fcN'k plo| d| hłb Tl|deuszsrososz

\ l  ] [ Jedfe l j |  \  d l !  2  qLd la  ?0|2  I  Zcs|o]  NYznaczy| tzcch kandydató lv  do  sk ladu
Ńo|] s]j llxbjn|.\ ie] po\ol!\arcj P'fef ceNt ną i(omisję do sp Lv slopnj i Tfulów:
p lo ld .habHerĄkacwjęka ja !oreceMeŃa.d lhabR lbeńMajzne|a jakosek .e la rza ipm|

dl hab Tddeus,ł DubickiegojłkÓ człoŃa [omisji

Na |adz*.ycząlvm doda&o\'vn pos]edzeniu w dniu ]2 srudnia 2o]2 r Rada wydzia]u
r h'.!j.^o.lljŚor.znegoAkadcDr iirn JaDa D]L|gośZl s cfęslochoł]e pÓdję]a uchwa]ę r

]r Zc)!\.dfel tr pÓnępo\a]]a l$bi]nac!dego dr Jam BJreg! iLqzDaczenju trząh
cflonko\ Konisi Pnl]dr hab Hedlyka cwięka]ako leĆeńfenIa. drhab Robeft Ma]znen
ja|. {krelilł j plol. dr hab |idfuszaDubickiego jlkoczlonkakomkjj

|tr|blnĘca o pod]qliu !Ćhu'lł] zoŚaltr Plzcslma do ceDtra]rcj K.m]sjido sptaw stopn] j

|\tLh\ |!Ielr D7ic|ał. \!d/i]L Fjo 03 czDo.|lislÓlYcznego Nl wIlI,/5]],]/7ó6/20l2 z

.edraha Komńjd do spi.u stopni il.vlD]Ów rv dniu l2 LLtego 20 |] r powolała Końjsję ds
p;zcp|o\idze|ia pośl'lolvłnLa habiIitac]jdego dL ]xM BUIego zaakceprowala cfloików

P.l'olanv.[ |r47 |u.]| \\dZ lh ]]io olicfdo.HN1o']'cfDesoAJD !vczę$ochowie i ze swej

plo| d| hah fuirłs7. s0hmmjnł. UA!|v Poznaniu. jłko pżewodniczącego kÓmisjj

|lol.J. hłb .\Dd]fcjx Pacf|.owskjego.IsP P^N l'wańzalie ja[o recenzenra
- prol df hab huN/r Dxncckc!o.ll\! tako fecenre l

dr hab lhfnli\r V.ckn. lS| PAN ak. elonka konis i

llInno w sp'l\L! po}VoIan a Konlisji(N|Bc(].L.ó6|l/]2) wplwęlo 2l LUlego 20 |j L
l3od 'ez(v0h: .xn  ł '1  |3łu\  s  L j{w}.2dd ia  | .1marca  200 j  ]  o  *Óp i iach  naukołyc l  i
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Df'U 2005' nr 164, loz 1365, Dz'U' 20] l. fu 84, pÓ2, 455)' D'ekb vydfiałn Fi|oloci'jÓ

HńIorychego AJD w częstochowic dr hab. p.o| AJD Agnieszka czjkoska zw€ih się 28
llleBÓ 20l] r 'lo receEentów z pośbą o pŹygolowie €ceMji lćdnocześnie Wz}s&in

cz]onkom Komisji pueslmo dokmentację pżygotoweąpŹez Eabilifuia,

8' R{erje sp\wały w nólępują.ej kolejnośĆi: 3 kvietnia 2013 r pbf, &' hab' tlefu}ka

cwięką L3 naja 2ol ] t - prÓ|. dr hab. AndŹeja !&zkowskiego o@ 22 naja 20 l ] r - pńi

dr hab. Jausa Dm{kiego' wsfyslkie zwieĘły kotkuje upąwiając Komisję

Habililaciną do dopuszczen'a Habilitmta do da]szych clapów poslępowią Mając
jĆdna} uvlgę na wady i nicdociącnięcia pżed|ożonego do ocmy cyklu publi]racji'

9, Po olżymeiu ostatniej €eEji' zost!ły one pŹŚlme &ogą elekt.oniczĘ sszystkjń

l0' Po F.twifrdaju ot.4mmia ten?ji pla wszys&ich czlonłów Komisji. w t'ybie

koNlracji przrcdniczący Komisji lodjąl d{yzje o ]cdnokób}n posiedmju Konisji i

ł}zrczył jej tomń fu 3 lipca 20l] .. gÓ.lz. ]4'00 m wydziale Filologi@o Eistoq,ca}m

AJD w cfęslochoYie. , Anii kajowej ]6A' wsłsc' caonnowie Konisji Folwied?j]i
swoje u*shiclwo w posiedreniu.

] l ' Na posicdfńiu B dniu 3 lipca 20l3 t Komisja w petn]m skladrie lodjęla nosukiem closów
3 za" 2 plaiw, pzy 2 wsEfynująpych się' uchwlę o neealM}h 2opinioweiu Miosku

do Rady vydźalu Filologicao{islorycaegÓ AJD w częslochowie w spnwie Mdoia dr

JboBi BuEnu slopnia do]śon habilitoweego nauk bmmiĘlaycn ł d}sFlinie

historią rekomendując łt smym Ra.tźe wydzid! Fi]olosicao.Historyhego AJD w

częstochowie odmosę nadbia stopda dokora habililo@ego nauk hmmjslyĆaych w
dysctplinie hislońa dr' Jmowi Btmu'

L2' v dnju 24 |i!ca 20l] . sek€tM Konisji dr hab' Robert Majbq pŹekaz!] ucb*€Ję W 2

ńiezbędlyni za]ącżni*mj q' pmtokoIeń' uffidnienielĄ l€@jmi i lelną dokmentscją
postqrowmia habilitacyjrego, P Dziekm Wdriatu FilologicaeHislorycu ego AJD w

częstochowi€ dJ hab. prct AlD Aenieże cajkowskiej '

l3. w 'lniu ] 8 m;nia 20l3 [ Rada wydfiału Filologicao.Hislorycaego AJD w częst@howic

m posie.Łeniu w sk]adfic wl'ściB}m do pmpmvadaia p@odów dokoukich i
habilitacinych oE PośępowMia o nadeie ł1ulu naŃoweco po|.solą podję]a ucbwa]ę o
odmowie nadeia slopnia 'lokora ńauł hum$islycaych w dysc]'plinie nistoda dr 'eowi

1sĘm 6o.p"1c4fucho*". |8 \msn. ż0l] L
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