
WNIOSEK 

z dnia 02 kwietnia 2014 

O WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystyczne: dyrygentura 

Centralna Komisja 

do Spraw Stopni i Tytułów 

Pałac Kultury i Nauki 

Plac Defilad 1 

00-901 Warszawa 

Imię i nazwisko: Lesław Podolski 

Stopień: Kwalifikowany Artysta I stopnia 

Obszar: Sztuka  

Dziedzina: Sztuki muzyczne 

Dyscyplina artystyczna: Dyrygentura 

Miejsce pracy: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Działając na podstawie art. 18a 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 ust. 1 i 2 pkt 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 roku (Dz.U. 204 poz. 1200) 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przewodzie doktorskim, 
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania na stopień doktora 
habilitowanego w dziedzinie: sztuki muzyczne, w dyscyplinie artystycznej: 
dyrygentura. Do przeprowadzenia postępowania wskazuję Radę Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Do wniosku dołączam 
dokumentację zgodnie z cytowanym rozporządzeniem § 12 pkt.2 ust. 1-4 w 
formie elektronicznej i papierowej: 
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