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Dziekan

Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwraca się do Rady Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazanej we wniosku 

dr. Milośa JAĆOVA wszczętego w dniu 17 grudnia 2015r. o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych, w tym w dyscyplinie 

histońa, o wyznaczenie, zgodnie z art. 18 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U 

z 2014 r. poz. 1852), w związku z ust. 2 i 3 tego samego artykułu, trzech członków 

komisji (w tym sekretarza komisji i 1 recenzenta) i przekazanie uchwały Rady do 

Centralnej Komisji, celem powołania pełnego składu przedmiotowej komisji habilitacyjnej.

Centralna Komisja przypomina, że członkiem komisji habilitacyjnej (niezależnie od 

pełnionej w niej funkcji) nie powinna być osoba posiadająca wspólny dorobek 

publikacyjny oraz wspólne prace badawcze z Kandydatem, a także osoba będąca 

recenzentem wydawniczym jego dorobku.

Jednocześnie informujemy, że Centralna Komisja przekazuje Radzie 

dokumentację Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

>. Tomasz Borecki
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Dziekan
Wydziału Socjologiczno-Historycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 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 z 2014 r. poz. 1852), zwana dalej ustawą, informuje, iż w dniu 2 lutego 2016r. powołała 

komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

1. przewodniczący komisji - prof. Tomasz Schramm - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu,

2. sekretarz komisji - dr hab. Andrzej Bonusiak - Uniwersytet Rzeszowski,
3. recenzent - prof. Antoni Cetnarowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

4. recenzent - ks. prof. Stanisław Wilk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
5. recenzent - prof. Jerzy Wyrozumski - profesor emeńtus Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie,

6. członek komisji - dr hab. Janusz Smołucha - Akademia Ignatianum w Krakowie,

7. członek komisji - prof. Jerzy Motylewicz - Uniwersytet Rzeszowski, 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Milośa JAĆOVA, wszczętego w dniu 

17 grudnia 2015r., w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z uprzejmą prośbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww. osób o 

powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji Kandydata.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o której mowa w art. 18a ust. 1 

ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości

- dr Miloś Jaćov
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