Uchwała komisji habititacyjnej powołanej przezPrezydium Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów BCK -VII-L-6025|I2 z dnia 27 lutego 2012 roku w składzie:
prof. Jerry Porębski - przewodniczący komisji, ASP w Warszawie;
dr hab. Remigiusz Grochal - sekretarz komisji, ASP w Gdańsku;
prof. Bogumiła Jung - recenzento UA w Poznaniu;
dr hab. Marek Jóźrvicki - recenzent, prof. nadzw. ASP w Gdańsku;
dr hab. Włodzimierz Dolatowski - członek komisji, prof. nadnv. ASP we Wrocławiu;
prof. Marek Adamczewski - członek komisji, ASP w Gdansku.
prof. Michał Jędrzejewski - recenzento ASP we Wrocławiu
do przeprowadzenia postępowania na stopień doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie
arĘs§cznej sztuki projektowe dla Pana kw. I st. Marka Sredniawy.

DziałĄąc na podstawie ań. 18a ust. 5 - 11 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz w zakresie sztuki z dnta 14.03 ,2003 roku (Dz. U . z 2003 roku, nr 65 , poz.595
Dz,tJ. z2O05 roku nr 164,poz,I365,Dz.IJ, z2011 roku rlr 84 poz.455) Komisja
Habilitacyjna po zapoznantu się z dokumentacjąpostępowania przewodowe_qo oraz
recęnąamirecenzentów Komisji Habilitacyjnej i przeprowadzonej dyskusji przl'stąpiła do
głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie nadania (lub odmowie nadania)
Panu kw. I st. Markowi Średniawie stopnia doktora habilitowanego sźuki lr dvscyplinie
_

artystycznej sztuki proj ektowe.

Ltczbauprawnionych człoŃów Komisji wynosi 7 osób.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 16,07.2012 roku było obecnych 6 uprawnionych członkówKomisji, oddano 6 głosów ważnych: 6 zanadaniem stopnia doktora habilitowanego. przv
głosach wstrzymujących się: 0 i głosach przeciwnych: 0.
Quorum głosujących w chwili podejmowania uchwały zostńo zachorł'ane. Niniejszym
stwierdzam, że Komisja przedstawia uchwałę zawterającą opinię rv sprawie nadania
panu kw. I st. Markowi Sredniawie stopnia doktora habilitowanego sZuki w dyscyplinie
arty sty cznej sźuki proj ektowe.
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