
Zalcznik nr 1 do Protokolu nr 4 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, lnformacji i Bibliologii UW z dnia 30 listopada 2016 r.

vnwaIa-nr46/2916

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wyrazenia zgody na przeprowadzenie postçpowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk spolecznych, w dyscyplinie nauki o mediach, wszczçtego na wniosek dr. Michala
Glowackiego.

Na podstawie art. 18 a ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukoych i tytule
naukoiym oraz o stopniach I tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. , poz. 882 i 1311) uchwala
sic, co nastçpuje:

§ 1.

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, po zapoznaniu sic dokumentacj
w sprawie postçpowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk spolecznych, w dyscyplinie nauki
o mediach, wszczçtego na wniosek dr. Michala Glowackiego, wyraa zgodç na dokonanie
powyszej czynnoci.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi za1cznik do uchwaly.

§3.

Glosowanie nad niniejsz uchwa1 przeprowaclzono w trybie tajnym.

§4.

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

UNIWERSyT WARSZAWSKI



Zahicznik do uchwaly nr 46/12016 Rady Wydzialu
Dziennikaistwa Informacji i Bibliologii UW

z dnia 30 listopada 2016 roku

UZASADNIENIE

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu
Warszawskiego, zgodnie z art.18a ust. 2 Ustawy z dnia 14.03 .2003 r. o stopniach naukoitych
i lytule nauko’iym oraz o stopniach I tytule w zakresie sztuld (Dz. U. 2016 r. , poz. 882 i 1311)
zostala wskazana przez osobç ubiegajc sic o nadanie stopnia doktora habilitowanego
i posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie okre1onej
przez wnioskodawcç.

Dokumentacja wniosku zawiera wszystkie informacje dotyczce kryteriów oceny
osigniçé wnioskodawcy wymienione w art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach
naukoklych I lytule naukowym oraz o stopniach I tytule wzakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. , poz.
882 i 1311) oraz w Rozporzdzeniu Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzenia
2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiqgniçé osoby ubiegajqcej sic o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), a w szczegó1noci wskazuje oshgniçcie naukowe
w postaci spójnej czçci dorobku naukowego, oznaczonego tytulem Odpowiedzialnoe
mediów i profesjonalizm dziennikarski.


