UCHWAI,A
RADY WYDZIAI,U LALKARSKIEGO we WROCI,AWIU
Paristwowej WyL,szej Szkoly Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
nr H/51./011T7 z dnia 28 kwietnia20lT roku

p anu P

rzemy slawowi Kani

Dziataj4c na podstawie art.l8a ustawy

z dnia 14 rnarca

2003

roku o stopniach

naulcowych

i

i tytule w zaltesie sztuki (Dz.U. 2003, m 65, poz.595 z p6Ln.
zm,) i $ 12 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwai{y2szego z dnia 3 patdziernlka
2014 roku (Dz.U. 2014, po2.1383) w spratuie szczeg6towego trybu i warunk6w przeprornadzania
tytule naulcowym oraz o stopniach

czynnoici w przewodzie dolctorskim, rn postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie

tytutu profesora a tak|e art.28 pkt.4 Statutu PWST, uchwala sig, co nastgpuje:

s1

Rada WydziafuLalkarskiego we Wroctawiu Panstwowej WyZszej Szkoly Teatralnej im. L.
Solskiego w Krakowie postanowita nadai stopieri doktora habilitowanego w dziedzinie

sztuk teatralnych panu Przemystawowi Kani.

s2

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE
Prezydium CentralnejKomisji do Spraw Stopni i Tytul6w pismem BCI(-VII-L-812611,6
z dnia B lutego 2017r. powotato Komisjg Habilitacyjn4 w skladzie:

1.. Przewodnicz4cy - dr hab. Jarostaw Kilian

2. Sekretarz - prof. dr hab. jacek Radomski
3. Recenzent (1) - prof. dr hab. Stanislaw G6rka
4. Recenzent (2) - dr hab. Piotr Krukowski
5. Recenzent (3) - dr hab. Marek Tatko
6. Cztonek Komisji (1) - dr hab. Marcin Przybylski
7. Czlonek Komisji (2) - dr hab. Agata Kucinska

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

p62n. zmianami) oraz Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego z dnia 3
pa|dziernka 2014 roku (Dz.U. 20'1,4, po2.1.383) w sprawie szczeg6towego trybu i warunk6w
przeprowadzania czynno6ci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym

w postgpowaniu o nadanie tytuhr Komisja Habilitacyjna - po

zapoznaniu sig z
dokumentacj4 postgpowania przewodowe1o oraz opiniami recenzent6w i prowadzonei
dyskusji - poparta rnmiosek o nadanie panu dr Przemystawowi Kani
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych.

oraz

UZASADNIENIE
Komisja Habilitacyjna oceniaj4c dziaLalno6i dra Przemyslawa Kani uznata,2e osi4gn4l on
wysoki poziom zar6wno artystyczny, jak i pedagogiczny. Dokonania p. Przemyslawa Kani
stanowi4 tw6rczy wklad w rozw6j sztuki teatralnej i spehriaj4 warunki do przyznania
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych.

