
Uchwała

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na
podstawie art.l8a ust. 5 ,Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O Stopniach i Tytule Naukowym
oraz o Stopniach i tytule w Zakresie Sztuki'o (wraz z późniejszymizmianami), w sprawie
przeprowadzenia postępowania habilitaryjnego dra Bogdana Żurawskiego w dziedzinie
n a u k h uman is ty c zny c h, w dyscyp l inie a r c h e o l o g ia.

Komisja habilitacyjna w składzie:

1). Prof. dr hab. Ktzysńof Ciałowic,z, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

przewodniczący Komisj i

Z).Dt hab. Andrzej Pydyn, Uniwerslet Mikołaja Kopernika w Toruniu - sekretarz Komisji

3). Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, Uniwersytet Warszawski - recenzent

4), Prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
w warszawie - recenzent

5). Dr hab. Marcin Wiewióra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent

6). Prof. dr hab. Piotr Bieliński, Uniwersytet Warszawski - członek Komisji

7). Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - członek

Komisji

na posiedzeniu w dniu 17 częrwca 2013 r., po zapoznaniu się z autoreferatęm oraz

całoksźałtem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra Bogdana Zurawskiego

oraz z recenzjami przedstawionymi w postępowaniu habilitacyjnym dra Bogdana Zurawskiego i
opiniami pozostałych członków Komisji po przeprowadzeniu dyskusji i wideo konferencji z

nieobecnym na posiedzeniu (z uzasadnionychprrylczyn) prof. dr hab. Mariuszem Mielczarkiem

wyrńa opinię, że dorobek naukowy Habilitanta spełnia wymogi o,Ustawy z dnia 14

marca 2003 r. O Stopniach i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i tytule w Zakresie

Sztuki" (wraz z późniejszymi zmianami), dotyczące nadania stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycxnych, dyscyplina archeologia, i jednomyślnie

wnosi do Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w

Toruniu o nadanie kandydatowi stopnia doktora habilitowanego na najblższym
posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.



Podpisy członków Komisj i Habilitacyjnej

Prof. dr hab. Krzysźof Ciałowicz-przewodniczący Komisji
Dr hab. Andrzej Pydyn - sekretarz Komisji
prof. dr hab. włodzimięrz Godlewski - recenzent

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec - recenzent

Dr hab. Marcin Wiewióra - recenzent

Prof. dr hab. Piotr Bieliński - członek Komisji
Prof. dr hab. MariuszMielczatek - członek Komisji
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