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dr Anna Baran
Zakład Kształtowania Przestrzeni, Designu i Rysunku
Wydział Sztuki
Uniwersytet Rzeszowski

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW
 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 (PKiN)

I. WNIOSEK:

z dnia 25.04.2019 r.

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

1. Imię i nazwisko – Anna Baran

2. Stopień doktora/kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki 

piękne, uzyskany 05.12.2011 r. (nadany uchwałą Rady Naukowej dn. 13.12.2011 r.) na Wydziale Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej 

„Transpozycje układów rzeczywistych na układy abstrakcyjne”  

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Zestaw prac zatytułowany pt. „Pejzaże zewnętrzne, 

pejzaże wewnętrzne” obejmujący 18 obrazów i 4 dyptyki, wykonany na płótnach różnych formatów 

w technice olejnej i akrylem, malowany od 2012 (po uzyskaniu stopnia doktora sztuki) do 2018 roku. 

Zestaw upubliczniany był na wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Najważniejsze wystawy upubliczniające pełny zestaw dzieła habilitacyjnego to:

– W skupieniu w Miłości do Życia – Galeria Maryska, Bohumin (Czechy) 2017 r. 

– Noticed/Zauważone – A.R Gallery, 71 India St. Brooklyn, New York (USA), 2018 r.

– Życie poezją utkane – Miejska Biblioteka Publiczna MBP, Limanowa (Polska), 2018 r. 

– Poprzez pryzmaty istnienia – Galeria TO TU, Rzeszów (Polska), 2017 r. 

– Pejzaże zewnętrzne, pejzaże wewnętrzne – UCLAN, Preston (UK), 2019 r.

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

– Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym1)

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
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Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów – zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dostępną na stronie www.ck.qov.pl

        podpis wnioskodawcy 

Załączniki:

1. Dane kontaktowe

    Contactdetails

2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopni doktora

    A copy of the documentconfirming the possession of doctoraldegrees

3. Kwestionariusz

    Questionnaire

4. Wykształcenie, doświadczenia zawodowe, umiejętności

    Education, work experience, skills

5. Życiorys

    Biography

6. Życiorys w języku angielskim

    Biography in English

7. Autoreferat – podsumowania osiągnięć artystycznych

    Summary of professional accomplishments

8. Wykaz i dokumentacja fotograficzna dorobku artystycznego

    List and photographic documentation of artisticachievements

9. Współpraca z instytucjami

    Cooperation with Institutions

10. Popularyzacja i dokumentacja popularyzacji nauki i sztuki

      Popularization and documentation of science and art popularization

11. Dokumentacja w wersji elektronicznej (PDF)

      Documentation in PDF

1) Jeżeli niepotrzebne skreślić


