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Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16 C,35-959 Rzesz6w

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w

Wniosek

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

o przeprowadzenie postqpowania habilitacl,jnego

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznau,stwo

1. Imig i Nazwisko Stanislaw Dluski

2. Stoprieri doktora: doktor nauk humanis(vcznych w zakresie literaturoznawstwa.
SpecjalnoSi: historia literatury polskiej. nadany uchu'a14 rady Wydzialu Filologicznego
W,vzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie

3. Tytul osi4gnigcia naukorvego/aftystycznego:

Monografia autorska: [Jnutrl Tltrteusz. niec'h Lyje (h'fbusz.t : itlee - y'u'toic'i 1toez.ju, Wydawnictwo
Urriwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszclw 2014, s.276 ;

cykl artykul6r' na temat problematvki egzystencjalnej i metafizycznej u, poezji XX i XXI u,ieku:



I . Poez.ja Pctdkarytacia po 1989 roku : glosa o ideach i y,ut'toiciac'h, W: Pogr"aniczu

(nie ty,1ft61 Podkurpaciu, pod red. Jolanty Pasterskiej, Stanislawa Uliasza.

Arkadiusza Lubonia, Wydawnictwo Uniwersy,tetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2016.

s. 195-221.

'.1. W),obrainiu katastruticznu Wlatlyslav,a Seb1l1,,W: Wlat,slay, Seb)lr, , lgl{llty1;,pod

redakcjE Joanny Kisiel i El2biety Wr6bel. Wydawnictwo Uniwersytetu Sl4skiego.

Katowice 2017, s. 29-49.

3. Herberl w szkole : etyka i aksjologia,W'. Lilerulura y,sp6lczesna y, etlukac.ii

polonistycznqj. T. 2, Interytretacie, v,artoici, konteksry, pod redakcj4 naukowE

Urszuli Kopei. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2017, s.41-

51.

4. ,,.Ja - ix,iat". Idee .Iulianu Przybosia, W: Przyboi dzisiui, pod redakc.j4 Zenona

Ozoga. .lanusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek, Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2017, s. 552-556.

5. Andrzeja Buszy',,podr62 do h'esu t.toc.),",W: Kont.ynenty. Studia i szkice o

ht'6rczoici Andrzeia Buszy, tom pierwszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Slqskiego.

Katowice - Rzesz6w20l9.s. 209-2018.

4. Wsliazanie jednostki do przeprowadzenia postgpowanie habilitacyjnego:

wydzial Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Mjr. W. Kopisto2rB,35-315
Rzesz6w

5. OSvriadc zam. 2e zapoznalem siq z klauzulq informacyjn4 (RODO) dotyczqc4 przetwarzania
danyclr osoborvych w Centralnej Kornisji do Spraw Stopni i Tytul6w - zgodnie z

Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. lv sprraw'ie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i u,

sprawie swobodnego przeply*u tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO) -
dostgpnq na stronie w'vlr,v.ck. gov.pl.

'r+u^.,,L +-tbLuu
(podpis Wnioskodawcy)



ZalEcz:niki:

1. Odpis dokumentu potwierdzajqcego posiadanie stopnia doktora;

2. r\utorefbrat przedstan'iaj4cy opis dorobku i osi4gniEi naukowych albo ar-tystycznych. w
szczeEl6lnoSci osi4gniEcia, o kt6r'ym nlowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowyn oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz.tJ. z
2018 r. poz. 7789). w jgzyku polskim i angielskirn;

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych albo
dokuntentacjg dorobku artystycznego \\Taz z zapisem dziel artystycznych odpowiednim ze
wzglgdu na rodzaj dzielai wraz z dokumentacj4 ich publicznej prezentacji . atakae infbrmacje
o:

- osi4gnigciach dydaktycznych i sprawou,anej opiece naukowej nad studentami. lekarzami u'
toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego wraz z wykazem przewod6w doktorskich;

- wsp6lpracy z instytucjami lub organizacjami, bgd4cymi zgodnie z postanowieniami icli
statut6w, towarzystwami naukowymi albo dzialqqcymi w zakresie sztuki w kraju i za
granicq:

- odbytych stazach w krajowych lub zagranicznych oSrodkach naukowych lub akademickich:

- dzialalnoSci popularyzuj4cej naukE lub sztukE:

4. Illektroniczna wersja wniosku i zalqcznikow (2 egz. na plytach CD).

5. DaneteleadresoweWnioskodawcy.


