
	   	   	   	   	   	   	  
POSTĘPOWANIE	  HABILITACYJNE	  

prowadzone	  na	  Wydziale	  Instrumentalnym 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

 
HARMONOGRAM	  	  

POSTĘPOWANIA	  HABILITACYJNEGO	  BCK-VII-L-7679/15 

Wnioskodawczyni	  postępowania	  habilitacyjnego:	  dr	  Małgorzata KLOREK-REDER	  

Data	  złożenia	  wniosku	  do	  
Centralnej	  Komisji	  	  

do	  Spraw	  Stopni	  i	  Tytułów	  
	  i	  wszczęcia	  postępowania	  	  

27.04.2015 r. 

Data	  wyrażenia	  zgody	  przez	  Radę	  
Wydziału	  	  na	  przeprowadzenie	  
postępowania	  i	  wyznaczenia	  

członków	  Komisji	  Habilitacyjnej:	  	  

22.09.2015 r. 

Data	  powołania	  
Komisji	  Habilitacyjnej	  przez	  

Centralną	  Komisję	  
do	  Spraw	  Stopni	  i	  Tytułów:	  

02.12.2015 r. 

SKŁAD	  KOMISJI	  HABILITACYJNEJ:	  
1.	  Przewodniczący:	  
prof.	  dr	  hab.	  Nikodem	  WOŁK-‐ŁANIEWSKI	  	     Uniwersytet	  Muzyczny	  F.	  Chopina	  w	  Warszawie	  

2.	  Sekretarz:	  	  
dr	  hab.	  Bolesław SIARKIEWICZ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Akademia	  Muzyczna	  im.	  F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy	  

3.	  Recenzent:	  	  
prof.	  dr	  hab.	  Józef SERAFIN	                          Uniwersytet	  Muzyczny	  F.	  Chopina	  w	  Warszawie 

4.	  Recenzent:	  	  
prof.	  dr	  hab.	  Irena WISEŁKA-CIEŚLAR	  	  	  	  	  Akademia	  Muzyczna	  im.	  G.	  i	  K.	  Bacewiczów	  w	  Łodzi	  

5.	  Recenzent:	   
prof.	  dr	  hab.	  Radosław MARZEC	              Akademia	  Muzyczna	  im.	  F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy	  

6.	  Członek	  Komisji:	  	  
dr	  hab.	  Marcin SZELEST	  	  	  	  	  	  	  	                    Akademia Muzyczna w Krakowie	  

7.	  Członek	  Komisji:	   
dr	  hab.	  Katarzyna RAJS                           Akademia	  Muzyczna	  im.	  F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy	  

Data	  przyjęcia	  przez	  Radę	  Wydziału	  
pisma	  z	  Centralnej	  Komisji	  do	  Spraw	  
Stopni	  i	  Tytułów	  informującego	  	  

o	  powołaniu	  Komisji	  Habilitacyjnej:	  

09.12.2015 r. 

Data	  wysłania	  
dokumentacji	  
habilitacyjnej	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

do	  recenzentów:	  	  

01.02.2016 r. 

Termin	  przesłania	  recenzji	  	  
do	  Komisji	  Habilitacyjnej:	  

	  	  

	  
do 14.03.2016 r. 

Data	  posiedzenia	  	  
Komisji	  Habilitacyjnej:	  	  

do 04.04.2016 r. 

Termin	  przekazania	  Radzie	  Wydziału	  uchwały	  
zawierającej	  opinię	  Komisji	  Habilitacyjnej	  w	  sprawie	  

nadania	  stopnia	  doktora	  habilitowanego:	  	  
do 04.04.2016 r.	  

Przewidywana	  data	  posiedzenia	  Rady	  Wydziału	  związanego	  z	  podjęciem	  uchwały	  dotyczącej	  
	  nadania	  stopnia	  doktora	  habilitowanego:	  

kwiecień	  2016	  r.	  
	  	  

	  


