
 
 

,\\ltIZ Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku 

Uchwała nr 2/2022 
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
z dnia 18 stycznia 2022 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem 
w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne 
dr. Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi 

§1 
Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, działając 

na podstawie art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą 
opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem 
i pełną dokumentacją sprawy, w tym z recenzjami osiągnięć artystycznych, 
nadaje dr. Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi stopień doktora 
habilitowanego z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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,1\l11z Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku 

Gdańsk, 18 stycznia 2022 r. 

DECYZJA nr 2/2022 

Na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po podjęciu przez Senat 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwały nr 2/2022 
z dnia 18 stycznia 2022 roku 

w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego sztuki 
Panu dr. Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi 

Senat Akademii Muzycznej im. Moniuszki w Gdańsku nadaje 
dr. Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi 
stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem 
w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. 

UZASADNIENIE 
Na podstawie art. 107 §4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia 
ona w całości żądanie strony. 

Pouczenie 
Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie 
do RON. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 
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