
'*-

5.

6.

l .

2.

r|iruolognn pr biegu porttpNui. b.blit cyi.ego di Ardmj. M.hoBld.so

w dniu 9 maja 2014 x cenlElm Konisja do spńv stopni i T'fulów zMjcila się do R!.ly
wtdziału Filolqicbo Hńtor}cacFo Atademii in, J&a Dlnsosa w częsrshowie z pośĘ o
ptrprcla&ente postępowfuia babili(ac'jńego dr Andrzeja Malino\skiego ' Atadenii Pońoskj€j
w słup9IQ i u1amzeńie ] członlóv Konisji Habilibcyjnej' Pimo Nr BcK.l.L-65:]8,!ol'l
EpłyĘIo l6naja20]1r

Na posiedzcniu ł dniu ll c2efuta 20l'1 r Rada \łIydziafu poBołała losobovy resPj'l do spBł'
p@prowa.Lenia poslępoqfuia habililmyjnego spośód cf]o.lół Rady posiadających t)ful
pmićson |ub slopień dokro6 habihowfuego w akEsie dyscyTliry po&tafuvej odpo{iadającej
tenalos' rozpns) babililacyjoej. v stład 6polu yes'i: dl hab' Prcf' AJD Jduv sP}Ta jało
prBodnicz4.y. prot dr hab, Tadeuz Dubicki, dr hab' Robeń Majaer pbt AJD' dr hab' DtriW
złotkouski. proi AJD i dr hab Meiej Tąbski'

Na posiedTniu w dnju 2 lipca 2014 r zesB'l sfruczyl trzeĆh km'lydalów do składu Konisji
Habi|il'cyjnej powÓłlvlnej pŹez cenh|ną Komisję do spraw slopni i T'tuló{1 d. bab' .Jm$a
spyĘ. poi AlDjało receEenlą dr hab' Robert Majaqa prc. ^JDjato ŚłEbą i plot dn hab'
TadeNz Dubickj.go jało c'oŃa konisji'

Na posiedaiu w d.iu 9 lip.a 20l'1 . Rada wydfia]u Filotogicao.Hiśorychego A}atlemii in.
JM Dlugosa s częslochowie podjęła ucbłdę o pĘepnwadzeniu F,slępowia habilitacyjncgo
dr Ard@ja MalinowŚłiego z Akad.nii Pomo6kiej ! slupsku i ł!4aczeniu lŹech czlontóN
Konisji: dr hab. Jfull% spyrę' pro|, AJD jato Bemnl.a' dI bab' Rob.n Majasa plot AJD jaro

9kElau i pńt dr' h.b' Tadeusa DubiĆkiegojako cfłońra komńji'
Infomrcja o pclję.iu uchwał} aŚała pźesłm! do ce.tńhej Komisjl do spBw sbpni i T}1ułów
pisńem DfickMa wIlzia|u Filo|olicmo.Hislorycmąo \i w!H/5]4/45lDol4 z dnia 14 lipca
2014r

cńEalm Konisja do spmw $opni i T'1dów w dniu 2 wześnia 2ol4 r po*!łda Konisję ds'
prprowadznia pośępoweia habililacyjnego dr Andrja Malinoskiego. z..kceptowała
aiontów pow.']fuych pżez Radę \łydzia1u Filologicmo.HisloD cmąo AJD w częslslnwie i ze

.po.dr hab' To@a schmą UAM w Pobbju jalo pftwodńicząceso komisji

. di bab' JrcsłaM Ruba.hę' UniweĄyet ubińsko Mu uuki u ohŹynie jalo ec enta

. po| dr hab Adma Ko*snego, Alodemia tjEsislycm in Alelwdra oieyŚzbE w
Pults*u jato Eeeenta

. dr hab' wieŚłala valkiewicfĄ szkoła cIóMa oospodmlwa Mejskieso B wńawie - j6lo



8_

Pifio w spńwi€ połołeja KońiŚji (Nl BcK.l'Lós]8/I a) s!łynęlo l 5 wżeśnja 20l4 r

zgodni€ z *ynogmi ar! l8l u51' 8 Usl.B} z dnia 14 ndca 2003 r o stopniacb mŃołych i t}tule

mŃo*yń o& o Śopnieh i qd€ w ułresie saŃi (Dz.U. 200]' fu ó5' poz' 595. Dz'U' 200l. u

I ó4' poz ] ]65. Dz'U' 20] l. r 8'{. p.2, .|55). DfiekM wydzialu FilologifulłistolycbeBo AJD w

częslehowie dr hab' pr. AJD Aenieszka czajtowska zqT@ila się t7 %śńia 2014 r do

Eeńaó*' z pBśbą o pŹy8otowie ieceń,ji. Jedn€Eśnie ss4śkin c'oÓłon Komisji

PEsłmo dotmenlmja pŹygolowMą pEez I labililanta'

R*uje Ęł'vały s ndtętuiącej ko|ej ności 1ópafzicmika2014r drhab JeslauaRubach'r/
(t 5 listopada 2014 r prca dr hab Adma Kosesldeso i d! hab. Jmua Spyry prol AID. Dwie

końcąIy się kont]ujmi poz)tyivńyńi, !jedna negatyw!ą'

Po otz}meiu o91amiej eceEji. bs1aly one pft$ee drcgą e|ektroniczną wszrs&in cz|onkon

l_

lo' Po polsiqdćniu oEzyl]nia @eŹji p@z wystkich czlonrów Konisji' s tybie koisultacji

prwodÓiczący Komisji podjąl decy2je o jedÓokrcqm losiedrcniu Komisji i tr}mczrl jej tĆmin

m 12 8rudnia 2014 r. godz. l000 na w}dzialc Fi|oloBicao.Hisorychyń AJD u częstchowic.

ul, Amii Kńjovej 3óA zgłsając równocreśnie Miosk o aprcszenie habilibb ńa poŚied?tje

włńte jed.o} Pmodniczący Konisji re ł4lE]u m m8le ohowiązłi podj4 d*yzje o nieic

t €mńu posiedrc.ia i tr]'znachiu noBego 19 8rudnia 2014 r, godf' ll']0' Nieslely pilńe

obowiązki j ednego rceE a oż nagla chorcba drugiego unienozliwiły spolłmie q po*}xzym

leminie' w eiązku z cfyń koniecft st.ło siq ĘaaczeniĆ no$'egÓ' okĘs świąlecay spńwil. iż

możliŃ było lo dopierc 9 stycaia 20l5 r

l1' Na posiedzniu l' dniu 9 sqczjia 2015 . Komisja w peln)m sIda&ie glosują€ nad Mioskiem o

odnowie radei! dr Aftlrćjołi Ma]inowskimu stopnia doklora habilno]meeo Eu!

bwaistycaych w d}'s.)'p1inie hislÓńa. 5tosunkien g]osów 5 2. pŹy 2 trslzyńujących się,
podję]a ucbva|ę o negaly*nym aopiniowiu Miostu do Rldy wydzialu Filolo8icbo.

HistorycaeBo AJD q c7ęslochołie w spratrie nadmia dr AndĘejowi Malinowskjemu noPnia

dohoń hzbililo!fuego nauk bmmislycznych w dyscyplinie histona Fkomendując qm smyn

Radzie wy.Izialu Filologicbo.Hńt'}c,nego AJD w częslochowic odnołę nad@ia stopnia

dottoń babiliiow@go naUI huńanisl}caych W dyscpbrie hisloria dr Andfujołi

12. w dniu 28 slycai. 20l 5 r sekiete Komisj i dr hab' Rob.rt Majhcr. prot AJD p@ket uchwałę

rłr z niezĘdńFi zlącaikmi 1j. plotokoleft! u"g,]Ąjenieh. reĆefujmi i Flną dokmentacją

PosĘposmia habilirac}jncgo. P Dziekd vydzialu [ilologicao.Historyc7ńego AJD ł

c/eslcho{iedr IJb' Acnieśae (ai|osfue|. prcl' AjD'



|3' v dliu ll lut.go 2015 . Rlda wydziału FilologicmcH'śoryca.8o AJD w częstebołi. B
lDJedf€niu w składzie włŁś.ił}m do p|&Fołldaia plaodóq do*lońkicb i habilil..inych
(E posĘpo$ń o fudmie lyfulu ńaukow.8o pofesom. lodjęła uchwalę o odmowie rad&rja
s1opnia do*loE mŃ hMaisĘ(alch w dyscyplińie hiŚoria di Andrejowi Ma]inomkiou ż
Ałldemii Ponońkiej w slupstu'

cząsteno"!. l l lutego 2015 .

sckelaŹ KomjŚ.ji

, ;obą1L/L'/1. ' t . -

& hab. Roben MEfr pot AJD
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