Poznari.dnia 20.1I .2018r.

Harmonogram przebiegupostgpowaniahabilitacyjnego
dra Tarrycjusza Bulirflskiego

l. W dniu 5 lutego 2018 roku, dr TarzycjuszBuliriski skierowaldo CentralnejKomisji ds.
Stopnii Tytul6w (dalej:CK) wnioseko wszczgcie
postgpowania
habilitacyjnego
w dziedzinie
naukhumanistycznych,
w dyscyplinieetnologia.
2. W dniu 16 lutego 2018 roku, CK zwr6cila sig do Rady Wydziatu HistorycznegoUAM
o przeprowadzenie
postgpowania
habilitacyjnego
dr Tarzycjusza
Buliriskiego.
3. W dniu 20 marca 2018 roku, Dziekan Wydzialu HistorycznegoIJAM ztozyl do Rady
Wydzialuwnioseko podjgcieUchwalyw sprawiezgodyna przeprowadzenie
postgpowania
habilitacyjnegodr Trzycjusza Buliriskiego w dziedzinie nauk humanistycznych,w
dyscyplinie etnologia, oraz Uchwaly o powolaniu czlonk6w Komisji habilitacyjnejw
osobach:
- prof. dr hab.AleksanderPosem-Zieliriski
- recenzent
- prof. dr hab.RyszardVorbrich- czlonekKomisji
- dr hab.AdamPomieciriski,
prof. UAM - sekretarz
Komisji
W

tajnym glosowaniu, wigkszodci4 glos6w, Rada Wydzialu wyrazila zgodq

naprzeprowadzenie
postgpowania
habilitacyjnego
orazpowolanieproponowanych
czlonk6w
Komisji.Informacjeo przyjgciuobuUchwalprzeslanoCK.
4. W dniu 19 czetwca2018r. roku, CK skierowalado DziekanaWydzialuHistorycznego
UAM
pismo z informacj4 o powolaniu tego dnia czterechpozostalychCztronk6wKomisji
habilitacyjnej,w osobach:
- dr hab.RyszardTomicki,prof. IAE PAN - przewodnicz4cy
Komisji
- dr hab.JustynaOlko - recenzent
- prof. dr hab.TomaszSzkudlarek
- recenzent
- dr hab.BogumilaLisocka- Jaegermann
- czlonekKomisji.

5. Zgodnie z wymogami odpowiednich Ustaw o stopniach naukowych i tytule naukowym
orazo stopniachi tytule w zakresiesztuki,RadaWydzialuHistorycznego
UAM wystosowala
proSbgdo wszystkichrecenzent6wo przygotowanierecenzji.R6wnocze5nie
przygotowan4
przezdr TanycjuszaBuliriskiegodokumentacjg
przeslanodo wszystkichczlonk6wKomisji.
6. W dniu 24 czerwca2018roku, Przewodnicz4cy
Komisji dr hab.RyszardTomicki,prof. IAE
PAN zrezygnowaiz pelnieniaswojej funkcji.
7. W dniu 4 paldzierrrika2018 roku, CK powolalanowegoPrzewodnicz4cego
Komisji, kt6r4
zostaladr hab.HanaCervinkova,prof. DSW.
8. Dziekanat Wydzialu Historycznego UAM otrzymal 3 rccenzje drog4 pocztow4, kt6re
kohczyly sig jednomacznie pozytywnymi konkluzjami. Nastgpniedrog4 elektroniczn4
recenzjete przeslanoPrzewodnicz4cemu
je pozostalym
Komisji, kt6ry z kolei przekazaL
czlonkomKomisji orazdr Tanycjlszowi Buliriskiemu.
9. W dniu 22 par2dziemika
2018 roku odbylo sig posiedzenieKomisji ds. przeprowadzenia
postgpowania
habilitacyjnegodr TaruycjtszaBuliriskiego.Komisja obradujqcaw pelnym
skladzie,podjgla jednoglo6nieuchwalgo poz)4ywnymzaopiniowaniuwniosku do Rady
Wydzialu HistorycznegoUAM o nadaniedr TarzycjuszowiBuliriskiemustopniadoktora
habilitowanegow dziedzinienauk humanistycznych,
w dyscyplinieetnologia.Decyzjgtg
przekazano
DziekanowiWydzialuHistorycznego
UAM.
10.W dniu 20 listopada2018 roku Rada Wydzialu HistorycznegoUAM na posiedzeniu
wlaSciwlnndla przeprowadzenia
postgpowaniahabilitacyjnegopodjgla uchwalgo nadaniudr
Tarzycjuszowi Buliriskiemu stopnia doktora habilitowanego w

dziedzinie nauk

humanistycznych,
w dyscyplinieetnologia.

SeketarzKomisji

prof. UAM
Dr hab.AdamPomieciriski,

