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powolanej dnia 5 kwietnia2017r. WzezPrczydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w w skladzie:

Pzewodniczqcy:
Sekretaz:
Recenzenci:

Czlonkowie:

prof. dr hab. Bogusz Salwihski (ASP Krak6w)
dr hab, Pawel Kielpitiski (UA w Poznaniu)
dr hab, Zbigniew Dudek (ASP w Lodzi)
prof. dr hab. Janusz Kucharski (ASP we Wroclawiu)
prof. dr hab. Andzej Banachowicz (UA w Poznaniu)
d r hab. Jaroslaw Dzigcielewski (U niwersytet Zielonog6rski)
prof. dr hab. Wieslaw Koronowski (UA w Poznaniu)

w celu pzeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej -

sztuki pigkne dla Pana dr Tomasza Westrycha (BCK-VIl-L-8527116).

Dzialal4c na podstawie arl 18a ust. 5-11 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym otaz
o stopniach itytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p62n. zm.) Komisja Habilitacyjna
po zapoznaniu sie z dokumentacjq postqpowania, recenzjami recenzent6w oraz pzeprowadzonej dyskusji
n ie po p ie ra w n io s k u o nadaniestopnia doktora habil itowanegowdziedziniesztuk plastycznych,

w dyscyplinie artystycznej - sztuki pigkne Panu dr Tomaszowi Westrychowi.

UZASADNIENIE:

W oparciu o pzedstawionqdokumentacjg Komisja Habilitacyjna stwierdzila, 2e dorobek pracy artystycznej, dydaktycznej

i tw6rczej Pana dr Tomasza Wystrycha budzi wiele zaslrze2eh. Konkluzje wszystkich pzedstawionych recenzji byty

negatywne. Czlonkowie komisji zgodnie stwierdzili, ze dorobek artystyczny oraz wskazane dzielo artystyczne sq

niezadowalajEce. Zwr6cono r6wnie2 uwagq na niski poziom wystawy stanowi4cej dzielo wskazane, pzejawiajqcy sig

zar6wno w jako6ci artystycznej poszczeg6lnych prac, jak i ich ekspozycji. Zauwalono,2e zawarto66 dziela wskazanego

odpowiada niemal calo5ci pzedstawionemu dorobkowi artystycznemu. Zwr6cono uwagq na nikty rozw6j aftystyczny

habilitanta w latach 2006 - 2015 Oswiadczono, 2e calo66 nie spelnia wymog6w ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
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