
 

Zarządzenie nr 12/2018/2019 

Dziekana Wydziału Pedagogicznego 

 Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 1 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia  

postępowania habilitacyjnego dr. Wita Pasierbka SJ 

 

Na podstawie: art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz Zarządzenia  

nr 25/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu przeprowadzania czynności związanych z otwarciem postępowań habilitacyjnych 

pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261) oraz Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 196, poz. 

1165) w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego zarządzam, co następuje: 
 

§1 

Powołuję komisję do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego  

dr. Wita Pasierbka SJ zwanej dalej „Komisją” w następującym składzie: 

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ – przewodniczący 

Prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Cierzniewska – członek  

Dr hab. Klaudia Węc prof. AIK – członek 
 

§2 

1. Członkowie komisji otrzymują od habilitanta projekt jego wniosku do Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów wraz z załącznikami:  

a) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora, 

b) autoreferat, 

c) wykaz publikacji, 

d) informacje o działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę oraz 

o udziale w konferencjach naukowych, 

e) dane teleadresowe habilitanta, elektroniczną wersję wniosku oraz załączników na 

płycie CD. 

2. Komisja ma prawo poprosić habilitanta na rozmowę. 

3. Komisja do dnia 10 kwietnia 2019 roku wydaje pisemnie uzasadnioną opinię  

o otrzymanych od habilitanta materiałach. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

Kraków, dnia 1 kwietnia 2019 roku 


