Warszawa. dnia 10 czerwca 2019 r.

CENTRALNA KOMISJA .
Do sPRAw SToPNI I TYTUŁow
Nr

BCK iV L

8187119

Dyrektor
Centrum Onkologii - Instytutu
im. Marii Curie - Sklodowskiej
w Warszawie
Celrtra]na KoInisja

do Spraw Stopni i TytLrłów na podstalvie aIt' l8 a ust' 5 ustawy Z

dnia

l4 marca 2003 r. o stopniach naukowyclr i tyule naukowyIn ofaz o stopniach ; ty1ulę w zakresie sztuki (Dz.
U.20I"l poz' L789),lł zwiqzku z art' ]79

tts|'

2 ttstctwy z dnia 3 lĘ:ctl 20l8 r. Przepisy wprowadz,łjq,''t ułra'lvy

- Prav,o o szkolnictwie u,yższynl i nauce (Dz. U' z 30 sierpniu

dniu 10 czerwca 2019 r. powołałakomisję habilitacyjną,

r.v

poz. l6ó9)' zr.vana dalej ustawą, informuje, iż w

sklad której wchodzą:

1' przewodniczący komisji- prof' Andrzej Mackiervioz - Uniwersyłet Mcdyczny w Poztlaniu

2'

sekretarz

-

dr hab. Elżbieta Sarrlowska - Cetltrunr onkologii - lnstytLlt im' Marii Skłodowskiej _ Curie

w Warszawie

3. recenzent _ prof. Arkadiusz Jeziorski

4. recenzent plof.
5.

- Uniwersytet Medyczny lv

Łodzi

Jacek Gronwald - Pomorski [Jniwersytet Medyczny w Szczecinie

recenzelrt _ dl |iab. Altdrzej Stanisłarł'ek - Uniwefsytet Medyczlry w LubIinie

6. członek komis1i prof. Zbigrriew Nowecki

_ Cetltrunr

onkologii - lnst},tut im. Marii Skłodowskiej _

Curie
w Warszawie

7. członek kornisji _ prof' Piotr Wysocki - Uniwersy.tet Jagie]loński w Krakorł'ie

w celu przeprowadzenia

postępowania

29 rnarca 201 9 r., w dziedzin ie

ri

hab ilitac1'j

nego dr Agnieszki Adamczyk wszczętego w dniu

auk nteclycznych, clyscyplin ie bialogia netlycznu.

Jednocześnie zwracalny się do wrł,' Racly z uprzejrną prośbąo polviadotnien ie, w imieniu Centralnej

Kornisji, ww. osób o powołaniLl ich w sklad przednriotowej komisji olaz o przekazanie dokunrentacji
Kandydatki.
ust. I ustawy,

W załączeniu Centralna Komisja przekazrrje dokurnentację' o której
w fonnie papierorvej
zAsTĘPcA

Do wiadomości:
-

l(OMISJ]

Prof. dr

Gorynia

dr Agnieszka Adamczyk

centraha Komisia do spraw S1opni iTylulów
Plac Delllad I (Palac Kultury i Nauki. XXIV p.)
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