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RADY WYDZIALU PZEaBY I DZIALAN PRZESTRZENNYCH
UNIWERSYTETU ARWSTYCZNEGO W POZNANIU

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie odmowy nadania Panu dr Tomaszowi Westrychowi stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej- sztuki pigkne.

Dzialajqc na podstawie art. 18a ust. 11 i 12 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003r, (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z p62n. zm)
Rada Wydziatu Rze2by i Dzialah Pzestzennych Uniwersytetu Artystycznego po zapoznaniu sig z uchwalq Komisji
Habilitacyjnej z dnia 12 czetluca 2017r. zawierajEcq negatywnE opinig w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
sztuki Panu dr Tomaszowi Westrychowi, z dokumentacjE postqpowania habilitacyjnego onz po pzeprowadzonej dyskusji,
pzystqpila do tajnego glosowania, w wyniku kt6rego powzigNa uchwale o odmowie nadania Panu dr Tomaszowi
Westrychowistopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki pigkne.

Wyniki glosowania:
- uprawnionych do glosowania 13 os6b
- biorqcych udzial w glosowaniu 9 os6b
- oddano glos6w wa2nych 9
- oddano glos6w niewa2nych 0
- za wnioskiem oddano 8 glos
- pzeciw oddano glos6w 0
- wstzymujqcych sig oddano 1 gfos

Uzasadn ien ie :

Zgodnie zart.16ust. l ustawyzdnia14marca20l3r.ostopniachitytulenaukowym orczostopniachitytulewzakresie
sztuki, Dz.U. z 2014, poz. 1852 (dalej zwanq ustawq) stopieri naukowy doktora habilitowanego mo2e zostaC nadany

osobie, kt6ra posiada stopiefr naukowy doktora oraz osiqgnigcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otzymaniu

stopnia doktora, stanowiqce znaczny wklad autora w rozw6j okre6lonej dyscypliny naukowej lub artystycznej onaz

wykazuje si g istotn4 aktywno6ci4 nau kowq lu b artystycznE
Pzedstawion e p7e Recenzent6w: prof. dr hab. Andzeja Banachowicza, prof. dr hab. Janusza Kucharskiego,
dr hab. Zbigniewa Dudka recenzje zawieraly negatywne oceny osiqgnig6 idorobku artystycznego Kandydata i koticzyly sig

konkluzjamio braku uzasadnienia do nadania dr Tomaszowi Westrychowi stopnia doktora habilitowanego.
po wnikliwej anal26 dokumentacji oraz po zapoznaniu siq z opiniq Komisji Habilitacyjnej Rada Wydzialu Rze2by i Dziatai

Pzestzennych UAP powzigla decyzjg, i2 osiqgnigcia artystyczne Pana dr Tomasza Westrycha nie stanowiQ

wystarczajqcego wkladu w dziedzing sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piqkne i tym samym odm6wila

Mu nadania stopnia doktora habilitowanego.
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