UCHWAI,A
RADY WyDZIALU LALKARSKII]GO we WROCLAWIU
Akademii Sztuk T'eatralnych im. St. Wyspiariskiego w Krakowie
nr'1.12018 z dnia 15 kwietnia 2018r.
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Dziataj4c na podstawie art.l8a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naulcowych i
tytule naulcout)ym ornz o stopniachi tytule w znlcresie sztrLlci (D2.U.2003, nr 65,po2.595 zpoLn.

i

$ 12 Rozporz4dzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyLszego z dnia 3 paLdziernika
2014 roku (Dz.U. 2014, poz.1393) w spraroie szczeg6tornego trybu i warunlc6r,rs przeprowadzania
czynnoici w przewodzie doktorslcim, zu postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie
zm.)

ttlttftu profesorn a takLe arf-28 pkt.4 Statutu AST, uchwala siq, co nastgpuje:

s1

Rada Wydzialu Lalkarskiego we Wroclawiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St.
Wyspiariskiego w Krakowie postanowita nadai stopien doktora habilitowanego w
dziedzinie sztuk teatralnvch panu Arkadiuszowi Klucznikowi.
s2

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE
Prezydium CentralnejKomisji do Spraw Stopni i Tytut6w pismem BCK-VII-L-7160117
z drria 10 stycznia 2078 r. powotato Komisjg Habilitacyjn4 w skladzie:

1. Przewodnicz4cy - prof. Wojciech Adamczyk - Akademia Teatralna w Warszawie
2, Sekretarz - dr hab, Marek Thtko - Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
3. Recenzent (1) - dr hab. Jarostaw Kilian - Akademia Teatralna w Warszawie
4. Recenzent (2) - dr hab. Artur Dwulit - Akademia Teatralna w Warszawie
5. Recenzent (3) - dr hab. Ewelina Ciszewska - Akademia Sztuk Teatralnych w Krako-

6.

wie
Czlonek Komisji (1) - dr hab. Waldernar Wolafiski
mowa, Telewizyina i Teatraln a w Lodzi

-

Panstwowa WyLsza Szkola Fil-

1.

Czlonek Komisji (2)

dr hab. Krzysztof Crgbski

-

Akademia Sztuk Teatralnych w

Krakowie
Dzialaj4c na podstawie alt. 18 a Ustawy z dnia 18 marca 2013 roku o stopniach naukowych i

tyfule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. poz. 595, z
poLn. zmianami) oraz Rozporz4dzentern Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3
pazdziernika 201-4 roku (Dz.U. 2014, poz.7313) w sprawie szczeg6lowego trybu i wamnk6w
przeprowadzania czynnodci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym
oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu Komisja Habilitacyjna - po zapoznaniu sig z
dol<umentacja postgpowania przewodowego oraz opiniami recenzent6w

dyskusji

-

pgparta wniosek

o nadanie

i

prowadzonej

panu dr Arkadiuszowi Klucznikowi

UZASADNIENIE
Komisja I{abilitacyjna oceniaj4c dziatalnodi dra Arkadiusza Klucznika uznala, ze osi4gn4l
on wysoki poziom zarowrro artystyczny, jak i pedagogiczny. Dokonania p. Arkadiusza
Klucznika stanowi4 tworczy wktad w rozwoj sztuki teatralnej i spetniaj4 warunki do
przyznania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych.
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