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Uchwała nr 203/2022 
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
z dnia 14 listopada 2022 roku 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji habilitacyjnej  
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Panu dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke 
 
Działając na podstawie art. 221 ust. 5 w zw. z art. 178 ust. 1 pkt. 2 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z §20 ust. 1  
Procedury dotyczącej czynności w przewodach doktorskich oraz w postępowaniu  
w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te po-
stępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej 
oraz habilitacyjnej, Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
uchwala, co następuje: 
 

§1 
Wobec rezygnacji Pana dra hab. Piotra Wyleżoła, wyznaczonego do pełnienia funkcji 
recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu 
dr Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke i wyznaczeniem przez Radę Doskonałości Nau-
kowej w jego miejsce Pana dra hab. Piotra Kostrzewę, z dniem wejścia w życie niniej-
szej uchwały skład komisji jest następujący: 
 

1) prof. dr hab. Paweł Łukaszewski – przewodniczący (Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina w Warszawie), 

2) prof. dr hab. Jakub Stankiewicz – recenzent (Akademia Muzyczna  
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu), 

3) dr hab. Rafał Grząka – recenzent (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
w Warszawie), 

4) dr hab. Piotr Kostrzewa – recenzent (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
w Warszawie), 

5) dr hab. Paweł Tomaszewski – recenzent (Akademia Muzyczna  
im. K. Szymanowskiego w Katowicach), 

6) dr hab. Piotr Nowicki – członek komisji (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki  
w Gdańsku), 

7) dr hab. Gabriela Karin Konkol – sekretarz komisji (Akademia Muzyczna  
im. S. Moniuszki w Gdańsku). 

 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki 
/-/ 

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz 
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