Warszawa, 5 marca 2O1g r.

CENTRALNA KOMISJA
DO SPRAW STOPNI I TYTUT-OW

NrBCK-l-L-6365/19
Dziekan
Wydzialu Filologicznego
U

niwersytetu Rzeszowskieg o

Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytul6w 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 2017 r. poz. 1789), w zwiqzku arl. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2O1B r. (przepisy
wprowadzajqce ustawg
Prawo oszkolnictwie wyzszym inauce, Dz. l). z 2018 r. poz. 1669,

-

zwana dalej ustawq), informuie, i2 w dniu 5 marca 2Q19 r. powotafa komisjg habilitacyjnq, w sklad
ktorejwchodzq:

1. przewodniczqcy komisji - prof. Jerzy Smulski - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu,
2. sekretarz komisji - dr hab. Elzbieta Mazur - Uniwersytet Rzeszowski,

3. recenzent

- prof. Wojciech Tomasik - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydg oszczy,
4. recenzent - prof. Maciej Urbanowski - Uniwersytet Jagiellofiski w Krakowie,
5. recenzent - prof. Jolanta Pasterska - Uniwersytet Rzeszowski,
6. czlonek komisji- dr hab. Agnieszka Rydz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu,
7. czlonek komisji - prof. stanislaw Uliasz - Uniwersytet Rzeszowski,
w celu

przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego

dr Ewy

ROGALEWSKIEJ, wszczqtego

w dniu 29 stycznia 2019 r., w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Jednocze6nie zwracamy
Rzeszowskiego

z

siQ do Rady Wydzialu Filologicznego

uprzejmq pro5bq

o

powiadomienie,

w imieniu Centralnej

Uniwersytetu

Komisji, ww. os6b

o powolaniu ich w sklad przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji Kandydatki.

W zaNqczeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentacje, o kt6rej mowa w art. 18a ust,
ustawy, w formie papierowej.
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Do wiadomoSci:

- dr Ewa Rogalewska
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