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Uchwała Nr 15/2022 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce 

 Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 lutego 2022 roku 

 

w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania 

Panu dr. Jerzemu Gorzelikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce 

 

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 10 uchwały  

Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 16 ust. 4 uchwały nr 131/2019  Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania  

w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie 

Wrocławskim, Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Odwołuje się prof. dr hab. Ewę Chojecką z pełnienia funkcji recenzenta w postępowaniu 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jerzemu Gorzelikowi w dziedzinie 

nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. 

§ 2. Na funkcję recenzenta w postępowaniu, o którym mowa w § 1, wyznacza się  

prof. dr. hab. Tomasza Torbusa z Uniwersytetu Gdańskiego. 

§ 3. Odwołuje się prof. dr. hab. Andrzeja Szczerskiego z pełnienia funkcji recenzenta  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jerzemu Gorzelikowi 

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. 

§ 4. Na funkcję recenzenta w postępowaniu, o którym mowa w § 3, wyznacza się  

dr. hab. Michałą Haake z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 5. Po zmianach komisja habilitacyjna do przeprowadzenia czynności w postępowaniu 

habilitacyjnym Pana dr. Jerzego Gorzelika przyjętym uchwałą Nr 13/2021 Rady Dyscypliny 

Naukowej z dnia 19 maja 2021 r., będzie miała następujący skład:  

1) prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca komisji, 

2) dr hab. Waldemar Baraniewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – recenzent,  

3)  prof. dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański) – recenzent,  

4) prof. dr hab. Joanna Sosnowska (Instytut Sztuki PAN w Warszawie) – recenzentka,  

5) dr hab. Michał Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent, 

6) dr hab. Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski) – sekretarz, 

7) dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – członek komisji. 

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 Przewodniczący 

       Rady Dyscypliny Naukowej 

                   Nauki o Sztuce 

       Prof. dr hab. Andrzej Kozieł 


