
Za1cznik nr 4 do Protokou nr 4 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, lnformacji I Bibliologii UW z dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwala nr 49/2016

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologil Uniwersytetu Warszawskiego

zdnia30listopada2016r.

w sprawie wyznaczenia trzech czlonków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, czlonka

komisji) w postçpowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie

bibliologia i informatologia wszczçtym na wniosek dr Agnieszki He1man—Wany.

Na podstawie art. 18a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach nauko’ych i tytule

naukoym oraz o stopniach i tytule wzakresie sztuld (Dz. U. 2016 r. , poz. 882 i 1311) uchwala

sic, co nastçpuje:
§ 1.

Rada Wydzialu Dziennilcarstwa, Informacji i Bibliologii UW 0 zapoznaniu sic

z tematyk dorobku naukowego dr Agnieszki He1man—Wany, mieszczcego sic w dziedzinie

nauk humanistycznych, w dyscyplinie bibliologia i informatologia oraz majc na uwadze

zapewnienie obshigi technicznej prac komisji habilitacyjnej wyznacza trzechjej czlonków w

osobach:

1. prof. dr hab. Jadwiga Wo±niak—Kasperek — sekretarz,

2. prof. dr hab. Maria Juda — recenzent,

3. prof. dr hab. Dariusz Kumina — czlonek.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi zahicznik do uchwaly.

§3.

Glosowanie nad niniejsz uchwah przeprowadzono w trybie tajnym.

§4.

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.

U RSYTET RSZAWSK1
Wydzial Dziennikartwa, Inf jii Bibliologii
Prodziekan d& uko spôlpracy

prof. dr b b. M sbo ki



Zal4cznik do uchwaly nr 49/2016 Rady Wydzialu
Dziemiikarstwa Informacji i Bibliologii UW

zdnia30listopada 2016 mku

UZASADNEM

Zgodnie z art.18a ust. 5 pkt. 2) Ustawy z cinia 14.03.2003 r. o stopniach nauko’i’iych

i tytule naukoym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. , poz. 882 i 1311)

wszyscy wyznaczeni czlonkowie komisji habilitacyjnej s osobami o uznanej renomie

naukowej, w tym miçdzynarodowej.

Sekretarz komisji jest pracownikiem jednostki prowadzcej postçpowanie (Wydzial

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) co ulatwi sprawn obslugç techniczn4 prac

komisjl habilitacyjnej.


