
WNIOSEK 

z dnia 15 kwietnia 2014 roku 

O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W DZIEDZINIE SZTUK 

MUZYCZNYCH, DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ: RYTMIKA I TANIEC 

                                                                                                         Centralna Komisja  

                                                                                                         do Spraw Stopni i Tytułów 

                                                                                                         Plac Defilad 1 

                                                                                                         Pałac Kultury i Nauki 

                                                                                                         00-901 Warszawa 

 

Imię i nazwisko: ALEXANDR AZARKEVITCH 

Stopień: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE – 

TEATROLOGII (historia kultury, historia baletu i teoria tańca) 

Miejsce pracy: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  

Działając na podstawie art. 18a pkt. 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 65, 

poz. 595, Dz. U. z 2005 roku nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 roku nr 84 poz. 455) oraz § 12 

pkt. 2 ust 1–4 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 

roku (Dz. U. 204 poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu postępowania  

w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 

tekst jednolity, zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania na stopień doktora 

habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: rytmika  

i taniec. Do przeprowadzenia postępowania wskazuję Radę Wydziału Dyrygentury 

Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Do wniosku dołączam dokumentację zgodnie z cytowanym rozporządzeniem § 12 pkt. 2 ust. 

1-4 w formie papierowej i elektronicznej cz. I, II, III, IV, V oraz zarejestrowany na płycie DVD 

balet Lux Aeterna jako szczególne osiągnięcie artystyczne. 

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wnoszę o głosowanie Komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym (art. 

18a ust. 8 i 9). 

Podpis wnioskodawcy 

 

 



 

Załączniki: 

1. Wniosek wraz z dokumentacją.  

2. Autoreferat w języku polskim i angielskim. 

3. Szczególne osiągnięcie artystyczne zarejestrowane na płycie DVD. 

4. Wykaz dorobku artystycznego, naukowego i pedagogicznego oraz związanej  

z tymi obszarami działalności organizacyjnej w języku polskim i angielskim.  

5. Udokumentowanie dorobku artystycznego, naukowego i pedagogicznego oraz 

związanej z tymi obszarami działalności organizacyjnej. 

6. 2 płyty CD z przedłożonymi dokumentami w wersji elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


