
 

Katowice, dnia 13 lutego 2020 r.           

   

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego: dr Judyta Bernaś (ASP Katowice) 
Postępowanie wszczęte dnia 30 kwietnia 2019 r. w dziedzinie sztuk plastycznych, 
w dyscyplinie artystycznej sztuk pięknych 
Pismo CKdsSiT: BCK-VII-L-11095/19 

Data wpływu wniosku 
Centralnej komisji ds. 
Stopni i Tytułów 
o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie 
postępowania oraz 
wyznaczenia 3 członków 
komisji habilitacyjnej: 
5 sierpnia 2019 r. 

Data wyrażenia zgody przez 
Radę Dyscypliny na 
przeprowadzenie 
postępowania i 
wyznaczenia 3 członków 
komisji habilitacyjnej: 
28 października 2019 r. 

Data powołania komisji 
habilitacyjnej przez CKdsSiT: 
4 grudnia 2019 r. 
(data wpływu: 17 grudnia 2019) 
 
Data zmiany składu komisji 
habilitacyjnej przez CKdsSiT: 
21 stycznia 2020 r. 
(data wpływu: 31 stycznia 2020 r.) 

Skład komisji habilitacyjnej: 

1. Przewodniczący: prof. Maciej Buszewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) 

2. Sekretarz – dr hab. Andrzej Łabuz (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) 

3. Recenzent – prof. Tomasz Chojnacki (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi) 

4. Recenzent – prof. Grzegorz Mazurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

5. Recenzent –  prof. doc. PhDr. Zbyněk Janáček (Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie) 

6. Członek komisji – prof. Przemysław Tyszkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu) 

7. Członek komisji – dr hab. Piotr Welk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) 

Data wysłania zawiadomienia o powołaniu 
komisji habilitacyjnej (pismo z CKdsSiT) oraz 
dokumentacji do recenzentów oraz 
pozostałych członków komisji habilitacyjnej:  
10 lutego 2020 r. 

Termin opracowania i przesłania recenzji: 
6 tygodni od daty otrzymania 
dokumentacji do oceny: 
do 27 marca 2020 r.  

Data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 
21 dni od dnia otrzymania ostatniej recenzji 

Data przekazania Radzie Dyscypliny 
uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej 
opinię w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego sztuki:  

Przewidywana data posiedzenia Rady Dyscypliny związanego z nadaniem (bądź odmową 
nadania) stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie 
artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: miesiąc od daty otrzymania 
uchwały komisji habilitacyjnej 


