
Toruń, 08 maja 2013

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
W y dział Nauk Hi storycznych
Instytut Historii i Archiwistyki

Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania doktor Wandzie Amarantidou stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanisĘcznych, w dyscyplinie historia

Po przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 74 marca
2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie
sztuki (Dz. U, Nr 65, poz. 595 z póżniejszymt zmianami) w brzmieniu ustalonym ustawą z
dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. Nr 84, poz, 455 zpoźniejszymi zmianami) oraz w oparciu o
Rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 1 września 2011 roku (Dz.lJ.
Nr 196, poz. 1165) i z dnia 22 wrzęśnia 201I (Dz. U., Nr 2O4, poz. 1200), Komisja
Habilitacyjna w składzie:

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski - przewodniczący komisji

Dr hab. Szymon Olszaniec - sekretarz komisji

Prof. dr hab. Danuta Musiał - recenzent

Prof. UWr., Dr hab. Przemysław Wiszewski - recenzent

Dr hab. Adam Krawiec - ręcenzęnt

Prof. UG, Dr hab. Beata Możejko - członek komisji

stwierdza, że osiągniecia naukowe Habilitantki dr Wandy Amarantidou, ocenione na
podstawie przedstawionego do recenzji jednotematycznego cyklu publikacji nie spełniają
wymagań ustawowych do nadania Habilitantce stopnia doktora habilitowanego w dziędzinię
nauk humanistycznych, dyscyplinie historia oraz podejmuje uchwałę o skierowaniu wniosku
do Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o
nienadawanie kandydatce stopnia doktora habilitowanego.

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie na posiedzeniu Komisji w dniu 08
maja 2013 roku po przedstawieniu jednoznacznię negatywnych opinii recenzentów i
pozostałych członków komisji.

uprawnionych do głosowania - 7

obecnych na posiedzęniu - 6

za wnioskiem - 6

przeciw -0



wstrzymujących się - 0
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