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Wniosek 

z dnia 02.03.2019 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: nauki  humanistyczne,  w dyscyplinie: 

literaturoznawstwo 

1. Imię i Nazwisko: Paweł Sporek 

2. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: dydaktyka 

literatury (nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie z dnia 12 lipca 2007 roku na podstawie rozprawy doktorskiej Pejzaż aksjologiczny we 

współczesnych podręcznikach gimnazjalnych do literatury i kultury) 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: jednotematyczny 

cykl piętnastu artykułów i rozpraw naukowych, uzupełniony publikacją książkową [z wyłączeniem czterech 

zawartych w niej rozdziałów/artykułów przeddoktorskich] oraz opatrzony tytułem: Antropocentryczny wymiar 

kształcenia kulturowo-literackiego – źródła i założenia koncepcyjne, programowe deklaracje, projektowanie  

i formy realizacji, świadectwa odbioru lektury 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:  

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny, ul. 

Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 

5. Oświadczam, że zapoznałem 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.gov.pl.  

               

Załączniki: 

1. Poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora (za zgodność z oryginałem). 

2. Autoreferat w języku polskim. 
3. Autoreferat w języku angielskim. 

4. Wykaz opublikowanych prac wraz listą konferencji. 

5. Informacje o: osiągnięciach dydaktycznych, działalności organizacyjnej, współpracy krajowej i zagranicznej oraz popularyzacji 
nauki. 

6. Oświadczenia o współautorstwie tekstów i wspólnej redakcji (czasopisma, monografia). 
7. Dane adresowe wnioskodawcy. 

8. Wniosek i pozostałe załączniki w formie elektronicznej (2 płyty CD).  

 


