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Sztuki muz}€En€, dvscvplina a rti1sĘ€Efi€ : .*.oka|istyka, śpiew sc!cw1.
Poznań, dnla 19listopada 2012

Centralna Komisja ds. Stopni i TytLttów
Pałac Kułtury i Haukł
ii&901Warszawa

Działaiac na podstawie art. 18 a pkt.1 i 2 ustawv o stopniach naukowvch i tytule
naukowym oraz w zakresie sztuki z dnia 1.4.03.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 65, poz. 595,
Dz. U. z 2o05 roku nr 164, poz. ]-365, Dz' U. zŻDLL roku nr 84 poz. 455i oraz $ 1-2 pkt. 2 ust 1

' 4, arez Rozporządzenia Ministra Naukł i Szkolnłctwa V/yzszego z dnia Ż2.W.2t77 rofut

iDz' tJ' 204 poz. i200)w sprawis szczegóiowego trybu posiępowałia w przewociach
dokioi'sklm ł habłiłtacv-!fitiii Gr-6z w postępowaniu o nadanie Ętułu oro'tesora, zw'-acam się
z prośbą o wszczęcle pcstępor^ranla na stopleń doktora habllitowanego w dziedzlnie sztuk
muzYcznycĘ dyscypłinie artyst-vcznej wokalistyka - śpiew solow_v. Do przeprowadzenia
postępowania wskazuję Radę Wydziafu Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego im'
Fryderyka Chopina w Warszawłe' Do wniosku doiączam dokł:mentację zgodnie z cytowanYm
rozporądzeniem $12pkr.2ust" 1-4wformie ełektronicznejipapłerowej cz. t. łłi tłł:

c Autor€tereĘ
. oĘ€inatdwiomuuzyskania krgaiifikaeii arqysTyeznYeh i stopnia istopnia doi<torai;
c !^'i''vkaz dorobku obejmujący podsumowaiie moich osiąnięc w fia'nTie papiercnn'ej i

elplłtrnnirznpi nl fD lrz lll.
e Dzieła aĄrsryczne w forrnie elektronicznej zapisane na CD (cz. lll);
o łGerokopie: zaśw{adaeń, wkhdek obsadorruyń, afiszy ważnieiszydr dokonań arĘ6tycnydt, w

formie pąieroruej i elektroniczrej na CD ( a" lll}
o Kwestionariusz osobowy (miejsca i okresy zatrudnienia, stanowiska na których bylam

zairudniona, iełefony, e-mail, adres do koresponden cii};
o wskazujQ Raię Wyciziału Wokainc-Aktorskiego Unlwersytetu Muzycznego im'

F--)-^-l-- AL-.-!-- ---lar--------:- l-.----.-------J---!- -- ---!- L-L!t!1-- !----rlyuElyKŁ{ LJlLtplll<r vtl vvi{rsćŁ{wtĘ uU prltstllUWdtl{ęlrld pubtęp(lwirrttśr lldutl!ldLJJllĘBU;
_ tAlana-a a łlacł...ąn!a Lamicii ń^ć+ańAr.tĄnią hątąili+łr.,laaan... +l..lłia !ą...n.,m Iąl+ 4aą
- tllrvJ4Ę v E|lvJvwglrtE NvttllJlt PVJLĘPVWq!ltq llqvtttLqL'lJllEElv w ll l\ite jowityill lqt L.!g'q

ust.8 i 9);
o lnformację o nadan'rlch: odznaczeniach, honorowych wyróżnieniach, posiadanych

n agrodach uryskanych za dzi ałal ność a rtystyczną;
o PrzvjmujĘ do w{adorrpśrd, iź wniosek WTaz z autorefuratern zostanić opublikov.lany na stronie

internetowej CenŁ=inej Konrisji do Spraw Stopni i Tyfułów, zgodnie z obowiązującymi
przepłsam}'
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