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CENTRALNA KOMISJA
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Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytulow na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U 22017 r. poZ.1789), w zwiqzku ar|. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Pzepisy

wprowadzajqce ustawg - Prawo oszkolnictwie wy2szym inauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669,

zwana dalej ustawq), informuje, i2 w dniu 5 lutego 2O2O r. powolala komisjq habilitacyjnq, w sklad

kt6rejwchodzq:

1. przewodniczqcy komisji - prof. Miroslawa Marody - Uniwersytet Warszawski,

2. sekretaz komisji- dr hab. Magdalena Zi6lkowska-Kufliriska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

3. recenzent - dr hab. Zbigniew Sawinski - Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie,

4. recenzent - dr hab. Piotr Mikiewicz - Dolno5lqska SzkoNa Wy2sza we Wroclawiu,

5. recenzent - prof. Rafal Drozdowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

6. czlonek komisji - dr hab. Julia Kubisa - Uniwersytet Warszawski,

7. czlonek komisji - dr hab. Piotr Jabkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr Agnieszki JERAN, wszczqtego w dniu

29 kwietnia 2019 r., w dziedzinie nauk spolecznych, w dyscyplinie socTblogia.

JednoczeSnie zwracamy sig do Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z uprzejmq pro6bq o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, v'rw. os6b o powolaniu ich

w sklad przedmiotowej komisji oraz o pzekazanie dokumentacji Kandydatki.

W zalqczeniu Centralna Komisja

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomo5ci:

- dr Agnieszka Jeran

przekazuje dokumentacje, o ktorej mpwa w art. 18a ust. 1'' sEr{R€fA drron^,,^ ..*,*orflfKoM,sJ,
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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Ty'tulorv
Plac Defilad I (Palac Kultury i Nauki, XXIV p.)
00-901 Warszawa

tel. 221 656 6098
fax:22/ 656 63 28
e-mail: kancelaria@ck. gov.pl

Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w dostqpna jest na stronie: www.ck.qov.0l


