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WNIOSEK W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 
 

  
   Działając na podstawie art. 18 a pkt. 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz w 
zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 roku nr 
164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 roku nr 84 poz. 455) oraz § 12 pkt. 2 ust 1 – 4, oraz Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 roku (Dz. U. 204 poz. 1200) w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora, tekst jednolity, zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania na stopień 
doktora habilitowanego 
 

                 w dziedzinie  sztuki muzycznej, dyscyplinie artystycznej reżyseria dźwięku.  
 

Do przeprowadzenia postępowania wskazuję Radę Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina. Wnoszę̨ o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie 
jawnym. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do wniosku dołączam dokumentację zgodnie z cytowanym rozporządzeniem §12 pkt. 2 ust. 1 – 4  
w formie elektronicznej i papierowej cz. I, II,  III i IV : 
 

• Poświadczoną kopię dyplomu doktorskiego 
• Dane osobowe w formie CV 
• Autoreferat w języku polskim i angielskim  
• Wykaz dorobku artystycznego opisanego w języku polskim i angielskim 
• Dokumentację publicznych wykonań oraz publikacji dzieł 
• Informacje o działalności dydaktycznej, naukowej i popularyzatorskiej 
• Wykaz nagród i odznaczeń 

 
Załączniki: 
1. Pełna dokumentacja w formie papierowej 
2. Poświadczona kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora 
3. Książka z płytą Blu-ray zawierającą dzieło jednoznacznie wyróżnione w autoreferacie 
4. Płyta CD zawierająca pełną dokumentację w formie elektronicznej  
 
 

                                                                                                         


