
Uniwersl.tet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W y dziń Nauk Historycznych

Instytut Historii i Archiwistyki

Toruń, 8 stycznia 2013 r.

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania doktor Agnieszce Zielińskiej

stopnia doktora habilitowanego w dziędzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia

Po przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego zgodnie z Ustawą z dnta 14 marca 2003

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. Nr 65, poz, 595 z późniejszym| zmlanami), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 18

marca 2011 roku (Dz. U. Nr 84, poz.455 z późniejszymt zmlanamt) oraz w oparciu o

Rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 1 wrzęśnia 201 1 roku (Dz. U.

Nr 196, poz. 1165) i z dniażż września})Il roku (Dz.U, Nr 204, poz. 1200), Komisja

Habilitacyjna w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba - przewodniczący komisji

Prof. dr hab. Szczępan Wierzchosławski - sekretarz komisji

Prof. dr hab. Cęzary Kuklo - recenzent

Prof. dr hab.Kazimierz Wajda- recenzent

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk - recenzent

Prof. dr hab, Krzysńof Zamorski - członek komisji

Dr hab. Jarosław Kłaczkow - członek komisji

vvryraża opinię, żę osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Habilitantki dr.

Agnieszki Zielińskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), a szczegóInie wskazana jako

osiągnięcie w przewodzie habilitacyjnym praca pt. ,,Przemiany struktur demograficznych w

Toruniu w XIX t na początku XX wieku", spełniają wymagania ustawowe do nadania

Habilitantce stopnia doktora habilitowanego w dziędzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie

historia (specjalność historia XIX wieku i demografia historyczna) oraz podejmuje uchwałę o

skierowaniu wniosku do Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu o nadanie kandydatowi stopnia doktora habilitowanego na najbliZszym

posiedzeniu Rady.

Niniejsza uchwała została podjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 8 stycznia 2013 roku na

podstawie następujących wyników oceny dorobku naukowego, a szczególnie wskazanej jako

osiągnięcie w przewodzie hńilitacyjnym pracy pt. ,,Ptzemiany struktur demograftcznych w

Toruniu w XIX tnapoczątku XX wieku", przęz recenzentów:



Prof. dr hab. Cęzary Kuklo - opinia pozyĘwna

Prof. dr hab. Kazimierz Wajda - opinia pozy§wna

Prof, dr hab. Edward Włodarczyk - opinia pozytywna

oraz nastęPującego wyniku jawnego głosowantaczŁonków Komisji Habilitacyjnej:

uprawnionych do głosowania - 7

obecnych na posiedzeniu - 7

za wnioskięm - 7

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0

Podpisy członków Komisji Habilitacyjnej :

Prof. dr hab, Szczepan Wierzchosławski - sekretarz komisji

Prof. dr hab. Cezary Kuklo - recenzent

Prof. dr hab. Kazimierz Wajda- recenzent

Prof. dr hab, Edward Włodarczyk - recenzent

Prof. dr hab. Krzysńof Zarnorski - członek komisji

Dr hab. Jarosław Kłaczkow - członek komis.ji


