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Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

Nr BCK-lV-L-7486/15
Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułow, na podstawie art' 18 a ust. 5 ustawy z

dnia 14 marca 2003 r. ostopniach naukowych itytule naukowym orazo stopniach itytulew

zakresie sztuki (Dz.U. z 2O14r', poz.1852) z\Nana da|ej ustawą, informuje, iz w dniu B

czerwca 2015 roku powołała komisję habi|itacyjną, w skład ktorejwchodzą:

1. przewod niczący komisji - prof. Elibieta Krajewska-Kułak - Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku,

2. sekretarz komisji - dr hab. Paweł Za|ewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu,

3. recenzent - Prof. KatarzYna

w Poznaniu,

Wieczorowska-Tobis Uniwersytet Medyczny

4. recenzent _ prof. Tomasz Kostka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
-----:I-- .-. T

5' recenzent - prof. Alina Borkowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

6. członek komisji- dr hab. Donata Kurpas - Uniwersytet Medyczny We Wrocławłu,

7. człónek komisji - dr hab. Robert S|usarz . Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

w ce|u przeprowad zenia postępowania habi|itacyjnego dr Marty MUszALlK, wszczętego

w dniu 30 marca 2015 roku w dziedzinie nauk o zdrowiu'

Jednocześnie Centra|na Komisja zwraca się do w/w Rady z uprzejmą prośbą

o powiadomienie, W imieniu Centra|nej Komisji, WW. osób o powołaniu ich w skład

przed m iotowej ko m isj i ot az o przekazanie d oku mentacj i Wnioskod awcy'

\N załączeniu Centra|na Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w art' 18a

ust. 1 ustawy, w formie PaPierowej
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Do wiadomości:

dr Marta MUSZALIK

. ełtont Tajduś


