
ENrnonog.łń pBebiegu postępowania h!bjlitł.yjnego dr wito|da !|łrcon jn

w dniu 26 listopada 20]3 r ceńtra|ńa Komńja do spraw stopni i Tylułów zMócila sję do Rady

wydzia]u Fi|o|ogi-no His|orycznego Akademii im Jana Długosa w częnochowje z prośbą o
pżeprcwadzeńie poslępowania habi|itacyjnego dr witolda Marmnia i wyzńaczenie ] członków

Komisji Habilikcyjnej Pisno Nr BcK I-L-709]/2ol3 ł!łynę]o 6 grudnia 20l r L

Na posedzeniu v dniu ]l grudnia 2ol3 I Rada wydziafu powołała 5.osbo$y zespól do spraw
pośępowania habihacy]nego spośród człoŃów Rady pÓsiadających lyul prc|esora ]ub slopieli

dokom habililowanego w zatresie dyscyp]iny podstałowe,l odpowiadającej temeowi lozPra*l'

habililacyjnej w skkd respob wesf|i dr hab pmt AJD Janu9 spylajako plzewodnjczącx prof

dr hab Tadeusz Dubicki. dr hab RÓben Majznel proi AJD' dr hab' pro|. A-ID Daiusz Zlolkowski.

drhab Bąla Urbanowicz

Nł posiedzeńiu w dnju 3 styania 2014 r zespó wyfńaozyl lEeclr kandydatów do skladu Kofrisji

Habihacyjnej powo],Nsej pżez centBlną (omis]ę do sprau' stopni j T'1u]ów: pro| dr bab

Ryyeda szłeda jako receu.nlą dr hab, Robed Majżnera pro| AJD jako sekretda i dr hab
JanuŚa spyrę prol: AJD jako członka komis]i

Na pÓsiedzeniu w dniu 15 Śycznia 2014 r Rada Wydzialu Fi|o|ogiczno.Hislorycaego Ałademii
in Jana DhrgÓsa \' częslochowie podjęla uchwa]ę o pżeprowadzeniu po$ępołdia

ha]rjlitacyjnego dt wilo]da Marconia i ł'żMczeniu lŹech cz]onków Kofońji prcf dr hab

Ryszdda szweda jako rerenzenlą dr hab, Robeń Majznera prot AJD .]ako sektta'a i dr hab
JMUsza spyrę prot AJDlako czlonka kofr isji

lńlórńacla o podjęciu uchwaly bsłala przeslana do centa]nej Końńji do spEw slÓpni jTytLrłów

pisńem Dziekana Wydziafu lilologicfńo HńloryczDe8o Nr \WH/5]4/25/2o]4 z dnia 20 Ślycznia

centalna Komjsja do spraw stopd iTy'tu]ów w dniu 4 ]utego 2014 r powolała Komisję ds
pżei,rÓwadżenja pośępowania habi|itacyjnego dr wiro|da Mar@nia zaakceptowala cflonków
powolanych przez Radę wydzia]u Filo]ogicao.tłisloryczńego A]D w czę$ochowie j ze swe.]

' p'o|, dr h5b Tomsz schrafrna' UAM w Poaeiu - jako pEewoduicząrego konisji
. p|o| dr hab Mdra MaŚnyk. Uniw€mylel opolski jako recenzenra
.pro| dr hab Tońasza Falęckjego' WsżB wPoznaniu' wu choŹów .jako Ecenzella
. dr hab Kzys'ofa Nołaka. UŚ jako cz|onka końisji

Pismo w sPnwie powo]ania Końisji(Nr BcKl.L709]/l]) łplyńęlo 14 |ulego 20 ]4 r

f godnie z wyńÓgami an. | 3a ust 8 UstaqY z dn]a 14 ńarca 200] L o slopniach naukorych i t'tule

nalkowyń ol& o stopniach i tytu|e ł zakresie sauki(DfU 2o0]. nr 65' pof 595, Dz U 2oo5. tr

f.
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l 64 .poz1]ó5 'DzU20 l1 ' f f84 'poz45 j ) 'Dz iekanWydz iab l i Lo log ic fno 'H is lo ryczneeoA]Dv

częstochowie dr hab prr| AJD Agnieszka czajkowsk &róci]a się ]9 |UIego 2011 r do

r@enzentów z prośbą o prz}€otoBan e recenzjj Jednocfsńe wsz'llkifo członkom Konhji

pżes]eÓ dokumentację p.fygotowanąprŹef Habi]ilaita

Recenzje sp\łały w następującej kolejnoścj 1 lśvielnia 2o].l. pro. hab Marek N'lasnyk' 6

kwietnia 20l.| r pDl dr hab Ryszard sfwed pÓ| LMK orż 25 kwietnja20]1I pro| dr hab

Tofiasz Falęcki Dwie kończy]y się kÓnk]uzjańi negatFvnymi. a ]edna uznawała Pnlosek

H abi |itanra za ..fasad niczÓ njeszczący się,'w uŚawovtch kĄileliach stawianych kandydalofi do

uz] skai ja slopńia doklo'a habi]ło anego

Po otfyńaniu ostatńiej lecenzji, zostaly one pŹesłane drogą el.ktroniczną wsuystkim a]onkom

]0 Po po$ierdzenju otżYnanLa.ecenzjl pżez wszystkich czlonków Komis]i. w l]]'bie konsuhacji

pżewodnicząc]'Kofois]ipodjąlde.yzjeo.reórokrotnymposiedze|]iuKońisjiiwyznrczyljejtanjn

na20ńa ja20|4r .godz ' l000na\łydz ia leF i ]o log icno 'E i s toryczDymNDwcfęs tochÓwie 'U|

Arfo ij Krajowej 36A wsz}scy członkovieKonisji potwierdzi|j swó] udżia] ł posiedfeniu

ll Na posiedzeniu w dniu 20 maja 20|4 r Komisja w pełńym skladzie. glosując nad nadaniefr d!

wibldowi Mtr@niołi slopnia doktora habililowanego nauk hunanislychych w dyscyp|jnie

historia. śosuDkicm glosów 6 fa. I pż{i\ podila uchwa]ę o DgsaĄ,avnyń zaopinlowaniu

}'n]oskn do Rady wydziafu Fi|o|ogiczno.Historyczńego AJD w cfęstochowie w spQw]e nadania

d. Mloldowi Marconiowi stopnia dokon habi|itowańego nauk humanislycznyĆh ! dysc}T]inje

hiŚorja. rekomendując tym samym Radfie wydziafu Fi]o]ogiczno.I1isloryc2nego AJD W

czę$ochowie odmowę nad!ńia sbpnii dokom habi|iIoMtrego ńalk hufianńtycznyclr w

dyscFlinie hislÓid dr \v]toIdowi Maconlowi

L2 w dniu 27 maja 2014 r sebdaŹ Krńisji dr hab' Robert MajzDgI przeklal lchwa]ę wre z

niezbędnyńi zalącznikami tj prolokotem. Ufasadnienień' .ecenzja]ni i pehrą dokumentacją

poslępowania habilitacyjnego. P Dziekan wydzia]u |.i]o]ogjc2no His$rrcznego AlD ł

częstochowie & hab Agnieszce cajkowskiej poi A'rD

l] w dńiu ll czefu'ca 20|4 r Rlda wYdfiah| Fi|o|ogiczno.Hislorycfńego AJD w częstochowie na

posiedzmiu ł skladzie wlaścjsym do przeprowtrdzalia p.zewodów doktońkich i habi|itacyjnych

orŹ posępowania o nadanie ly1ub naukowego pro|esora. podjęla Uch*'a]ę o odńowie nadanla

śÓpnla doktora ńauk hufofujstycznych wdyscyp]inie histoiadr wilo]dowi Marconioł

częstochową ll czeńVca 20l4 r
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