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Wniosek z dnia 16.08.2022 o przeprowadzenie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki,  

w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.   

 

1. Imię i nazwisko: Grzegorz Frydryk 

 

2. Stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne w dyscyplinie 

artystycznej: sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Artystycznego Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012 r. Rozprawa doktorska  

„O nieustannej modlitwie” Promotor: prof. Krzysztof Skórczewski Recenzenci: 

prof. Ewa Zawadzka, dr hab. Tadeusz Boruta. 

 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego będącego podstawą ubiegania się  

o nadanie stopnia doktora habilitowanego:  

„Walizka wspomnień” cykl prac graficznych i instalacji graficznych prezentowanych 

publicznie w formie 3 wystaw indywidualnych: 

• Pierwsze upublicznienie: Galeria Centrum Międzynarodowego Centrum Sztuk 

Graficznych w Krakowie, Rynek Główny 29, II piętro, 23.10.2021 – 10.11.2021. 

• Drugie upublicznienie – część pierwsza: BWA Tarnów, Dworzec PKP, plac 

Dworcowy 4, Tarnów, 24.02.2022 – 09.03.2022. 

• Drugie upublicznienie – część druga: BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki,  

ul. Słowackiego 1, Tarnów, 05.04.2022 – 18.04.2022. 

 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice 

 

 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 

 

 

 

 



6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący 

Rady Doskonałości Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV piętro,  

00-901Warszawa). 

Kontakt za pośrednictwem e-mail:kancelaria@rdn.gov.pl,tel.22/6566098 

lub w siedzibie organu. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę 

wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art.232–240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku-

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu przeprowadzenia postępowania  

o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiązków  

oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu. 

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu 

dostępna jest na stronie:www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html 

       

                                                       

…………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

 

 

01  Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora 

02  Życiorys wersja w języku polskim i angielskim 

03  Rozprawa habilitacyjna 

     a) Autoreferat wersja w języku polskim i angielskim 

     b) Dokumentacja upublicznienia 

04  Wybór dorobku artystycznego przed uzyskaniem stopnia doktora wersja w języku 

polskim i angielskim 

05  Dokumentacja dorobku artystycznego po uzyskaniem stopnia doktora wersja 

w języku polskim i angielskim 

06  Praca dydaktyczna wersja w języku polskim i angielskim 

07  Praca na rzecz uczelni wersja w języku polskim i angielskim 

08  Współpraca z instytucjami wersja w języku polskim i angielskim 

09  Popularyzacja sztuki wersja w języku polskim i angielskim 
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