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Rada Wydzialu Form Przemyslowych
Akademii Sztuk Pi^knych im. Jana Matejki w Krakowie
UCHWALA nr 9/2014

Rady Wydzialu Form Przemyslowych Akademii Sztuk Pi^knych im. Jana
Matejki w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie nadania
Pani dr Renacie Pacynie stopnia doktora habilitowanego sztukplastycznych
w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe
Dziataj^c na podstawie art. 18a ust. 11 i 12 ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 65,
poz. 595, Dz. U. z 2005 roku nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 roku nr 84 poz. 455)
Rada Wydzialu po zapoznaniu si? z dokumentacj^ post^powania przewodowego oraz
z opini^ Komisji Habilitacyjnej z dnia 17 stycznia 2014 roku i przeprowadzonej
dyskusji postanowila:
odmowic nadania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe Pani dr Renacie Pacynie.
Liczba uprawnionych czlonkow Rady wynosi 13 osob.
Na posiedzeniu Rady w dniul 8 lutego2014 roku bylo 21 obecnych,
w tym 13 uprawnionych czlonkow Rady. Oddano 13 glosow waznych: 5 za
nadaniem stopnia doktora habilitowanego, przy
glosach wstrzymuj^cych si? 5 i glosach przeciwnych 3.
Quorum glosuj^cych w chwili podejmowania uchwaly zostalo zachowane.
Niniejszym stwierdzam, ze Rada Wydzialu nie nadala Pani Renacie Pacynie
stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej
sztuki uzytkowe.
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Dziekan Wydzialu Form Przemystowych

W zal^czeniu: Wyci^g z protokolu z posiedzenia Rady w dniu 18 lutego 2014 r.
Lista obecnosci czlonkow Rady Wydzialu na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 r.
Lista czlonkow Rady Wydzialu zaliczanych do minimum
kadrowego w dniu 18 lutego 2014 r.
Protokol Komisji Skrutacyjnej z dnia 18 lutego 2014 r.
Komplet dokumentacji z post?powania habilitacyjnego Komisji Habilitacyjnej
i Rady Wydzialu w formie elektronicznej i papierowej

