
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Andrzeja W. Nowaka

1. W dniu 22.05.2016 roku dr Andrzej W. Nowak zwróci! się do Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 
nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

2. W dniu 30.05.2016 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów skierowała do 
Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama*Mickiewicza w Poznaniu pismo 
w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków 
Komisji.

3. W dniu 27.06.2016 roku Rada Naukowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego 
dr. Andrzeja W. Nowaka i wyznaczyła trzech członków Komisji:

1) dr hab. Piotr W. Juchacz -  sekretarz Komisji
2) dr hab. Ewa Nowak prof. UAM -  recenzent
3) prof. dr hab. Roman Kubicki -  członek Komisji

4. W dniu 06.09.2016 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję 
habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego względem dr. Andrzeja W. 
Nowaka. Centralna Komisja zaakceptowała trzech członków Komisji zgłoszonych przez Radę 
Naukową Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu oraz powołała czterech członków Komisji:

1) prof. dr hab. Agnieszka Kijewska -  przewodnicząca Komisji
2) dr hab. Krzysztof Abriszewski -  recenzent
3) dr hab. Lotar Rasiński prof. DSW -  recenzent
4) dr hab. Aleksandra Derra -  członek Komisji

5. W dniu 26.09.2016 roku Dyrektor Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu prof. Dr hab. 
Roman Kubicki zwrócił się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z propozycją 
zmiany wyznaczonego recenzenta zwracając uwagę na to, że dr hab. K rzysztof Abriszewski 
współpracował z habilitantem we wspólnym grancie badawczym, jest recenzentem 
wydawniczym tzw. książki habilitacyjnej oraz współautorem -  z habilitantem -  książki 
naukowej.

6. W dniu 4 października 2016 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zmieniła 
swoje postanowienie z dnia 6 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji w 
postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja W. Nowaka i zamiast dr hab. Krzysztofa 
Abriszewskiego powołała na recenzenta dr hab. Pawła Kawalca prof. KUL.
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7. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wystosowano prośbę do recenzentów o 
przygotowanie recenzji oraz rozesłano członkom Komisji stosowną dokumentację.

8. Dyrekcja Instytutu Filozofii UAM otrzymała drogą pocztową i elektroniczną komplet 
recenzji (wszystkie zakończone konkluzją pozytywną). Sekretarz Komisji przesiał wersje 
elektroniczne recenzji pozostałym członkom Komisji i ustalił termin posiedzenia wspólnego 
Komisji na dzień 19.01.2017 r. Recenzje przekazano także dr. Andrzejowi W. Nowakowi.

7. W dniu 19.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego względem dr. Andrzeja W. Nowaka. Komisja obradowała w 
składzie siedmiu osób. Komisja podjęła jednogłośnie decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku do Rady Naukowej Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu o nadanie dr. Andrzejowi 
W. Nowakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w 
dyscyplinie naukowej filozofia specjalność filozofia społeczna.

8. W dniu 30.01.2017 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu podjęła decyzję 
o nadaniu dr. Andrzejowi W. Nowakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia specjalność filozofia społeczna.

Sekretarz Komisji

dr. han. Piotr W. Juchacz
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