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S}lerołłqao co,

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie ań. 18 a ust, 5 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz,U. z20O3 r,, nr65, poz.595, Dz.U, z2OO5 r,, nr 164, poz. 1365, Dz.U. z2o11 r., nr84,
Poz. 455), zwana dalej ustawą, informuje, iż w dniu 3 grudnia 2013r. powołała komisję habilitacyjną,
w skład której wchodzą:

1. pzewodniczący komisji - dr hab. Eryk Kosiński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
2. sekretaz komisji - dr hab. Dawid Miąsik - lns$tut Nauk Prawnych pAN w Warszawie,
3. recenzent - dr hab. Bożena Popowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu,

4. recenzent - dr hab. Maria Królikowska-olczak - Uniwersytet Łódzki,
5, recenzent - dr hab, Małgozata Król-Bogomilska - lns§ńut Nauk Prawnych PAN wWarszawie,
6. członek komisji- dr hab, Kazlmiez Stzyczkowski- Uniwersytet Łódzki,
7, członek komisji - dr hab. Helena Żakowska-Henzler - lnstytut Nauk prawnych pAN w Warszawie,

W celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agaty JURKoWSKIEJ-GoMUŁK|,
wszczętego w dniu 22 sierpnia 2013r., w dziedzinie nauk prawnych,w dyscyplinie prawo.

JednoęzeŚnie zwracamy się do Rady Naukowej lnstytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie z upzejmą proŚbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww, osób o

Powołaniu ich w skład pzedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji Kandydatki.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o któĘ mowa w ań. 18a ust, 1

ustawy, w formie papierowej

Do wiadomości:

- dr Agata Jurkowska-Gomułka
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