
Rada Doskonałości Naukowej 
00-901 Warszawa. pl. Defilad 1 

Dzi<l-! K;,,ncelaryjny 
v- · ·. ~ ,,.; ,_.__, (R?W) 

O 3. 03. 2022 

·-
Znak ;; 

Pod Zał. 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdai1sku 
ul. Ł:tkowa 1 /2 
80-743 Gd,u1sk 

(nazwa i dane adresowe podmiotu habi litującego. 

wybranego do przeprowadzenia postępowan ia ) 

za pośredn ic twem : 

Rady Doskonałości Naukowej 
pl. Defil ad I 
00-90 I Warszawa 
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV. pok. 240 I) 

Dr Sławom i r Jaskulke \\\\\\\\\\\\\\\\\\~\ \ \\\\\\ \\\ 
5~~,1~~~G~8~~03 ( imię i nazwisko wnioskodawcy) 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, 
Rytmiki i Jazzu 
(miejsce pracy/jednostka naukowa) 

Wniosek 

z dn ia O 1.03.2022 

l\\\\1111\\1111111\ \1111\\ li~~ 
sr.P/?4Q/?<l?? 
I D:17900300000502 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie' SZTUKI MUZYCZNE 

Okreś leni e os iągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania s ię o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego: płyta CD Sławek Jaskulke „Europa 67/21 " wydana w 2021 
roku przez Narodowe Centrum Kultury i Program 2 Polskiego Radia przy 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wnioskuj ę - na podstawie art. 221 ust. I O ustawy z dnia 20 lipca 20 18 r. Prawo o szkoln ictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała 
uchwalę w spravvie nadania stopnia doktora habil itowanego w glosowaniu tajnym/jawnym*2 

Zos1ale111 poil!f"om1m11a11y. ::e: 

Ac/111i11islralore111 1r od11iesie11i11 cło do11ycl, u.rnh011yc/1 110=_}1sko11yc/1 li ' rn11wc/1 posh//iOll"lllJio 1r 

sprml'ie 11ada11ia srop11ia doktorn /l{fbililm rn11ego_iesI fr::e11"(Hl11ic::qcy Rady Doskonalofri Na11km 1·ej 
:: sied::ibq 1r I/'ors::mr ie (111. Defilad I. ),.):/ V Jii'(lro. 00-90 I 1Varszctm1) . 

Koniaki ::a 110.fred11icllre111 e-111ail: ka11ce/u;-ia(11 n/n. !}JJ\'./JI, tel. 22 656 60 98 luh 11· sied::ihie orga1111. 

Dane osohmre /)(;dq pr::e/1rnr:::a11e 1r 01w1-ci11 o J)l'::eslo11kę 1rska::a11q 1r art. 6 11st. I l it. c) 

R1qwr:::qd:::e11ia UE 2016/679 :: dnia :: dniu 2 7 kH·iel11iu 20 I 6 r. 1r ::ll·iq::k11 :: art. 220 - 221 om:::arl. 

232 - 240 11s/(111y:: dnia 20 lipca 20/8 mk11 - Prmrn u s::ko/11ic111·ie ll:1·::.c1m i 11011cc, 11· ce/11 

11r::eJJl'Olrnd::e11ie / iUSl (/fJO\l"Wlia o 11ac/a11ie stuJJllio c/oktora lwbilit01rm1c!go orce rea/i::acji prmr i 
ohowiq:::kó11· ()/'(I:: .vroc/kÓll' ochl'olcnrc::n:h /i/':::l'll' id::ium·cl, li" ly111 JiOSl f J)Oll"Ollill. 

S::c::ególmro i1!fin'/llucja ,w le111at pr::e11rnr::011i11 dunrch osohm1yc/1 li' JiOSl'(JJm1·011i11 clos1ę1majesI 

na strunie 11 ·11 ·11·. ;·dn. ";01•.p//k!c111::11!0-i11[on11uc1j~~:-<Jc!(1. l!!ml 

1 Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzeni ,! t\-l inistra Nauk i i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 
201 8 r. w sprawie dziecl,:in n:lllki i dyscyplin naukm1 y..: li oraz dyscyplin 11· zakresie sz1uki (Dz. U. z 20 I 8 r. poz. 
1818). 
~''N iepotrzebne skre~lić. 



(] (; <J.~~ ...... ..... .. .. . 
(podpis wnioskodawcy) 

Zal:iczniki: 

I. FORMA PAPIEROWA 

I. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

Il. FORMA ELEKTRONICZNA 

I. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

2. Dane wnioskodawcy 

3. Kopia dokumentu potwierdzaj:1cego posiadanie stopnia doktora 

4. Autoreferat 

5. Oświadczenia wspólwykonawców 

6. Wykaz osi:1gnięć naukowych albo artystycznych, stanowi:1cych znaczny wkład w 
rozwój określonej dyscypliny 

7. Dokumentacja dorobku artystycznego, naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 
oraz nagród i wyróżnie11 przed uzyskaniem stopnia doktora oraz po uzyskaniu 
stopnia doktora habilitowanego 

8. ,,Sławek .Jaskulke - Europa 67/21" - mp3 


