
Enmomgmn pżebieg! post9porvania lEbititacyjnego dr M!|gomry Durbls

w dniu 2 sieĘnia 2o]3 x centBlna Komisja do spńw stoPni i Tylulów zMjcila się do Rady
wyd'ału Filologicho.Historycaego Aładenii in' Jma Dbgosa w cfęslochowie z prcśbą o
pffprowlddie poslęPowia hab'litacyjnego d. MEłgolaty Dubs i slbaczenie 3 cfłoŃów
&ńisji Habihacyjnej ' Piso Nl BCKJ.L.67]0,ł0l3 rĘlyoęto ] 2 sierpnia 20] ] r
Na posiedzeniu w dniu ]8 Meśnia 2013 i Rada wydział! powolala s.osoboł! łspó] do Śplaw
poslęlowania hlbililacyjnego spośród czloŃów Rady posiadających qtl piol.esola tub slolień
dokora habililosdego w alcsie dyscyp|iny podslaMłej odpowkdająej leńatowi fuzpnły
habilitrc)jnej. W sUad espolu weszli: di hab. prol AJD Aeli*zka Crajkowska, prct dr hab.
Henryk cNięk. .lr hab, prot AID Jmusz spyra. dl hab' prl A.'D Ddiusz zlotkosskj, dr hab Beata

Na posiedzniu w dniu ] 8 mśnia 20l ] r ks!ól qymczyl tŹech kmdydalów do skladu Komisji
rŁbihacyjnej Fowolyveej pżez c€nrra]ną Komisję do spraw stopni i Ttlulów: prot dr nab'
Tadeusa slogosz jało ie@Denta' dI nab' Roben Majhela prct AJD jało sekJetaE! i d. hab'
Daiusza z]olkoyskj€go p@l A.'Djako cf]oŃa końhjl

Na nadNyczajn}m posiedzeliu w 'lniu 18 łt.śnia 2013 L Rada vydzia]n FilÓlogicmo.
Hńtorycaego A]radenii im, Jana Dlugosa w cfęŚocbowie po{tjęla ucnr€Ę o pĘeprowadEniu

Postępos'eia habilitacinego dJ MalgoĘaty Dubs i \)'aaczeniu t.żech cz|oŃów Konisji] p.ot
dr hab' ]adeuz srogosa jako Ecemntą dI bab. Rob€rt Majaela prcl AJD jako sełtt@ i di
hab' D&iusz Zlotkowskiego plot AJD jało c'onł' konisji'
lnIómacja o podjęciu uch$€ły zost!.la pż$lma do centralnej KońGji do spmw slopni i T'tu]ół
pisnet Dziekma wydzialn IilologicfÓo'Historycaego Nr wFH/5]4/6o]2ol ] z .l'aia 25 Ęeśnia
20 l l r

centa]na Komisja do spEy stopni i Tytulóiv w 'lniu 8 paździemika 2ol3 I pomla]a Konisję d5.
pŹeploMdzenia poslęPo@ia habilnlcyjnego dJ Ma]goaly Dulbas' za.tc.ploqala czlon]ós'
powolanycb pżez Radę wydzb]u Filologicao.Hislory@ego AJD w częslochowie i e swj

proi] dr hab' KŹysfofa Miku|skiego, UMK w ToMiu jało pŹełbdniczącego komisji
. pot dr lrab' Macieja se ańskiego, UAM w Poamiu jało rcceMenta
. dr hab steis]awa Rosfała' UMK lv Tomiu - jako &mdnta
-dr . l  db K/ i1 e% Puhoqs" ie .o.  Uu j  o  c2 loLr .omr: .

Pimo w spmwie powoldia Konisji 0!l BCK.I'L ó730ll3) łPlynę]o l8 pafziemika 2ol ] .
zgodlie u v}hogmi ań l8a ust' 3 Usta$y z dnia ] 4 mma 2003 i o slopnieh naukovych i lylule
baukÓwlm orż o stopnirch i q{ul€ w zakesie sztuki (Df.U' 200], tr 65, pof 595' Dz'U. 2005' tr
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164, por. 1165, DzU, 201 I, ro 84, por. 455), Drieko \Vydzia\r Filologjcao Hisrorycmeso AJD w
częslocho*'ie dr hab. prot AJD Agnieszka cajkowŚka zwóĆila Śię 2] pudzienika 2013 r do
r€cemnlów z prcśbą o !żygolo]vfuie le€Mji' Jednocreśiie wsfystkinr cf]on}om Komisji
pŹeslmo dokmenlejępzygotova!ą prz HabililMla.

ReceŹje sp]rvały y mśępującej ko]ejności: 2 gudnia 20l] r - pńi dn hab. Tadeusa srogosz.!
4 8ndnia 20]] r - dr' hab. slóislała Rogaka prot UMK ore 24 stycaia 2014I Pmi dIhab'
Mmieja seNeskiego. wsfys*je fawimły koŃluje up@Miljąc Konnsję H.bililacyjnq do

dopusTfenia Habilitaria do dalszych elapóW PoŚlępoyeia'
Po otz)mmiu osiatniej rece@ji. aslaly one prgme drogą e|ektronicfĘ lszys&in człontoD
lomisji.
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]0. Po potwi€rdzeniu orĘyneia EceEji pref wszys&ich czloŃów KÓnisji' w trybie, kons lacji

pŹewodniczący (ońisji podją] decyzje o jednoknliyn posiedaniu Komisji i wymczyl jej tcmin

na 1 8 lutego 20 ] 4 r, godz l 0' 00 nł wydziale Fi lo |ogicao.Hisloryczn}h AJD B częstoclrowie, uI '

Amii kajowej ]64' saściu spoś!ód siedńiu czloŃów KoniŚji potvierdzi]o smje ucust]aicso

w posiedzeniu. Jeden z cfłonków fe wzcIędów zdrcwonrych nie by| !v $&ie rrnvierdzió żldlego

l l Na posiotzeniu w dnin 18 lulego 2014 . Komisja w obecności 6 z 7 c'oŃów podjęla śosuŃiem
glosów ó a, o pŹeci\ pęy o ivsm}hujących się' ucbńę o pozytyaln}m aopiniovmiu Miosku

do Rady wydziału Filologicao.HistoryczueBo AJD w częst@bołie w spĘwio nadmia dr

Malgo%cie Dub6 9lopnia dokora habililormego mUł bmanistycznych w dyscyplinie bistoria,

iekoneńdując tyn sm)m Radzie wy.Liału Filologicao.Historycłego AID w częslochowie

nadm'e slopnia dokora habihomeco naŃ hMfuislycznycn w dyscyp|inie histońa dI

Ma}eo@cie Durbas' pŃPonujqc mem okJeśImie specjalności: histona nowoż'tna.

]2 w dniu 26 lutego 20]4 r sekJ€lM (omisji dl bab' Robeń Majael p%kMl uchwllę rl@ z

niezĘdnymi zaląchikmi tj' Pmtokolcm' msadńieniem. Eceżjmi i pe|ną dokb9nlacją
postęlowmia ńabilitlcyjnego' P Dzi€km wydzialu Filologicao.Hislolycaego AJD s'

częstochosie d! hab' Agniesze cajkor$kiej prot AJD'

l3' w dńu 12 naEa 20L4 r Rada wydziab FilologiczDo'Eistorycaego AJD w cżęslochowie na
posiedzeniu rv skladzie s]Ńciłryn do pżepÓwldaia pruwodów dohońkich i habih&yjń'ch

o@ postęlowia o nadmie !1u]n naukoweco prcfesom' podjęła uchtvarę Ó ńadei! slopnia

dokoia nalk burfuislycaych v dys'dinje bisbna dr Ma]goEcie Dubas' okeślając

óMocześniespecjalność hiśodanowoż}tna,

sekdfuz Końisii.'D.*, t r'-/--,r
dr hab' Robeń Majhefor AJD

częfuchoła, |] mma 20|4 .
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