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AKADEMIA MUZYCZNA 
IM. STANISŁAW A MONIUSZKI W GDAŃSKU 

UL. ŁĄKOWA 1-2 
80-743 GDAŃSK 

TEL. 58 300 92 04 
(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego, 

wybranego do przeprowadzenia postępowania) 

za pośrednictwem: 
Rady Doskonałości Naukowej 

pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 

KRZYSZTOF KOMENDAREK-TYMENDORF 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

AKADEMIA MUZYCZNA IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 
(miejsce pracy/jednostka naukowa) 

Wniosek 

z dnia 29.05.2021 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie SZTUKA w dyscyplinie SZTUKI MUZYCZNE 

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego 

ORYGINALNE DZIEŁA ARTYSTYCZNE: 
- PŁYTA CD PT. QUANTUM OF SILENCE (NUMER KATALOGOWY: ODRCD381), 
WYDANA W AMERYKAŃSKIEJ WYTWÓRNI ODRADEK RECORDS W DN. 28.05.2021 
- PŁYTA CD PT. REVIOLATION(NVMERKATALOGOWY: 8.551432), WYDANA 
W NIEMIECKIEJ WYTWÓRNI NAXOS W DN. 27.11.2020 
Wnioskuję - na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała 
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu ta_jnym/jawnym* 1 

Zostałem poinformowany, że: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. 
Defilad I. XXIV piętro. 00-90/ Warszawa). 

Kontakt za pośrednictwem e-mail: kance/aria(wrdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. 

Dane osobowe będą przetwanane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 
2016/679 z dnia z dnia 2 7 kwietnia 2016 r. w związku z art. 2 20 - 2 21 oraz art. 232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu przeprowadzenie postępoivania o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tvm 
postępo1vaniu. 

Szczegółowa il!formacja na temat przetwarzania da11ych osoboY>ych w postępowaniu dostępna jest na stronie 

www.rdn.r;,n-.pl/klauzula-in/órnwcvi11a-rodo.html i/4')~~c V_ł---ł~N.~ o~ n.) 
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I * Niepotrzebne skreślić . 



Załączniki : 

1. Uwierzytelniona kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora 
2. Dane osobowe 
3. Autoreferat w języku polskim 
4. Wykaz dorobku artystycznego obejmujący osiągnięcia artystyczne, naukowe, dydaktyczne 
5. Dzieła artystyczne: 
- Płyta CD pt. Quantum of Silence (2 sztuki) 
- Płyta ReVIOLAtion (2 sztuki) 
6. Papierowa i elektroniczna wersja dokumentacji na Pendrivie (2 sztuki) 
7. Kserokopie afiszy, programów koncertowych, ważniejszych dokonaó artystycznych w formie 
elektronicznej (2 sztuki) 


