Toruń, dnia 9 czerwca 2015 roku
Dr Adam Kola
Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
Katedra Bałkanistyki
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w obszarze i dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
1. Imię i nazwisko: Adam Kola
2. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność:
slawistyka) nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika dnia 20 lutego 2007 roku, na podstawie rozprawy pt. Kategoria Europy we
współczesnej literaturze polskiej, czeskiej i chorwackiej (studium funkcjonowania idei
w literaturze). Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej de Lazari.
Recenzenci: prof. PhDr. Miloš Zelenka, Dr Sc. (Praha – České Budějovice, Republika
Czeska) oraz prof. dr hab. Bogusław Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu).
3. Tytuł osiągnięcia naukowego (jednotematyczny cykl publikacji): Komparatystyka
kulturowa – konteksty literaturoznawcze.
4. Wskazanie
jednostki
organizacyjnej
do
przeprowadzenia
postępowania
habilitacyjnego: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
6. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

………………………..
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Kopia dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora.
2. Autoreferat w języku polskim.
3. Autoreferat w języku angielskim.
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji
nauki – obszar nauk humanistycznych (w języku polskim)

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji
nauki – obszar nauk humanistycznych (w języku angielskim).
6. Dane teleadresowe.
7. Oświadczenie Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, dr hab. Adama Bednarka, prof. UMK, dotyczące pokrycia kosztów
przewodu habilitacyjnego wnioskodawcy.
8. Elektroniczna wersja wniosku oraz załączników (2 CD).

