UCHWAT,A

RADY WYDZIAI,U LALKARSKIEGO r,llc WROCI,AWIU
ParlstwowejV,{yitszej Szkoty Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
nrHl5Ll02l17 z dnia 28 kwietnia2DlT toku
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z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i
tytule naulcowym oraz o stopniach i tytule w zaltesie sztuki (Dz.U. 2003, m 65, poz.595 z p62n'
zm) i $ 12 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyLszego z dnia 3 paLdzierrika
2014 roku (Dz.tJ. 2M4, po2.1383) w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk1w przeprowadzania
Dziahaj4c na podstawie art.18a ustawy

czynno1ci w przewodzie dolctorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie

tytutu profesora atakze art.28 pkt.4 Statutu PWST, uchwala sig, co nastgpuje:

sL

Rada Wydziafu Lalkarskiego we Wroctawiu Paristwowej Wyzszej Szkoly TeatraLrej im. L.
Solskiego w Krakowie postanowita nadai stopieri doktora habilitowanego w dziedzinie
sztuk

te

atr alnych p anu Kr zysztof

owi B oczkowskiemu.
s2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE,
Prezydium CentralnejKomisji do Spraw Stopni i Tytut6u' pismem BCK-VII-L-757711.6
z dnia B lutego 2017r. powotalo Komisjg Habilitacyjn4 w skladzie:

1.. Przewodnicz4cy - prof. dr hab. ZofiaUzelac
2. Sekretarz - prof. dr hab. Jacek Radomski
3. Recenzent (1) - prof. dr hab. Aleksandra G6rska-Szajewska
4. Recenzent (2) - prof. dr hab. MaciejWojtyszko
5. Recenzent (3)- dr hab. Tomasz Man
6. Czlonek Komisji (1) - dr hab. Marta Rau
7. Czlonek Komisji (2) - dL hab. Aneta Gtuch-Klucznik

Dzialaj4c na podstawie art. 18 a Ustawy z dnia 18 marca 2013 roku o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz" U. z 2003 r. poz. 595, z

p6Ln, zmianami) oraz Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkoh:rictwaWyhszego z dnia 3
pafdziernka 2014 roku (Dz.U. 2014, po2.1,383) w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w

przeprowadzania czynnodci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym
oraz w postgpowaniu o nadanie tytufu Komisja Habilitacyjna - po zapoznaniu sig z
dokumentacj4 postgpowania przewodowego oraz opiniami recenzent6w i prowadzonej
dyskusji - poparla wniosek o nadanie panu dr Krzlrsztofowi Boczkowskiemu
stopnia doktora habilitowane&o w dziedzinie sztuk teatraln)zch.

UZASADNIENIE
Komisja Habilitacyjna oceniaj4c dzialalnodi dra Krzysztola Boczkowskiego uznata, 2e
osi4gn4l on wysoki poziom zar6wno artystyczny, jak i pedagogiczny. Dokonania p"
Krzysztofa Boczkowskiego stanowi4 tw6rczy wklad w rczw6j sztuki teatralnej i speh:riaj4
warnnki do przyznania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie szfuk teatralnych.

