
CENTRALNA KOMISJA 
DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW 

Pałac Kultury i Nauki 
00-901 Warszawa 

Nr BCK - I - L - 6468/2014 

Dziekan 

Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Opolski 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwraca się do Rady Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, wskazanej we wniosku dr Lidii PRZYMUSZAŁY 

(z dnia 10 kwietnia 2014r.) o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 

nauk humanistycznych, w tym w dyscyplinie językoznawstwo, o wyznaczenie, zgodnie z 

art. 18 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 

2005r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455), w związku z ust. 2 i 3 tego 

samego artykułu, trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji i 1 recenzenta) i 

przekazanie uchwały Rady do Centralnej Komisji, celem powołania pełnego składu 

przedmiotowej komisji habilitacyjnej. 

Jednocześnie informujemy, że Centralna Komisja przekazuje Radzie 

dokumentację Wnioskodawcy w formie elektronicznej. 
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Warszawa, 16 kwietnia 2014r. 
tel. 22 826-82-38: tel./ fax. 22 656-63-28 
e-mail: kancelaria@ek.gov.pl 
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dr Lidia Przymuszała 
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytet Opolski 

Opole, dn. 22 marca 2014 r. 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk humanistycznych, 

w dyscyplinie językoznawstwo 

1. Imię i nazwisko: Lidia Przymuszała 

2. Stopień doktora / kwalifikacje I stopnia: 

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego nadany uchwałą Rady 
Wydziału Filologicznego z dnia 23 września 1999 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. 
„Struktura i pragmatyka Postylli Samuela Dambrowskiego", napisanej pod kierunkiem prof, dra 
hab. Bogusława Wyderki. 

3. Wskazanie podstawy habilitacji: 
Ze studiów nad frazeologią i leksyką śląską. Opis osiągnięcia wraz z wyszczególnieniem prac 
znajduje się w Autoreferacie (załącznik 2). W Wykazie prac naukowych opublikowanych w 
latach 1998-2013 (załącznik 3) prace wchodzące w skład osiągnięcia opatrzone zostały 
następującymi numerami: 2, 9 , 10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 , 20, 21, 22, 23, 24. 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Uniwersytet Opolski; Wydział Filologiczny; pl. Kopernika 1 la, Collegium Maius, 45-040 Opole 

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

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. 

Załączniki: 
1. Odpis dyplomu doktorskiego. 
2. Autoreferat (w wersji polskiej i angielskiej oraz papierowej i elektronicznej). 
3. Wykaz prac naukowych opublikowanych w latach 1998-2013 (w wersji polskiej i angielskiej oraz 

papierowej i elektronicznej). 
4. Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych (w wersji polskiej i angielskiej oraz 

papierowej i elektronicznej). 
5. Dane do kontaktu. 
6. Płyta CD zawierająca wniosek, autoreferat i załączniki. 


