
Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 20.12.2021r. powołanej w postępowaniu 
w sprawie nadania stopnia doktor habilitowanego w dziedzinie: sztuki, w dyscyplinie 
artystycznej: sztuki muzyczne wszczętym na wniosek dr. Piotra Peszata. 
 
 

§ 1 
Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne 
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, uchwałą nr 55/2021 z dnia 
17 września 2021 r., działając na podstawie  art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), po 
zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku, stwierdza, że aktywność artystyczna 
oraz osiągnięcia artystyczne habilitanta stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny 
artystycznej: sztuki muzyczne i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Piotrowi 
Peszatowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: 
sztuki muzyczne, uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy.  

UZASADNIENIE 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający uzasadnienie stanowi jej integralną część 
(uzasadnienie faktyczne oraz prawne podjętej uchwały może być także zapisane w treści 
przedmiotowej uchwały).  
 
Komisja habilitacyjna w ramach dyskusji stwierdziła, że habilitant spełnia ustawowe kryteria 
uprawniające do nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki. Przedmiotowe dzieło – 
Koncert puzonowy – jest przejawem wysokich kompetencji kompozytorskich habilitanta w 
zakresie użycia instrumentów akustycznych, jak i zastosowanego wyboru aplikacji 
komputerowych do tworzenia i przetwarzania na żywo dźwięku i obrazu. Habilitant może 
poszczycić się dużym dorobkiem w zakresie prestiżowych wykonań utworów zarówno w 
Polsce jak i za granicą. Odznacza się wyrazistą osobowością twórczą już silnie zaznaczoną 
mimo młodego wieku. Jego ukierunkowanie na twórczość intermedialną daje podstawy, by 
sądzić, że jako samodzielny pracownik naukowy AMKP wniesie z czasem wartościowy, 
indywidualny wkład w rozwój oferty edukacyjnej macierzystej Uczelni w reprezentowanej 
przez niego specjalności. 
 
 

§ 2 
 
Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 
podjęcia. 
 

 

………………………………………………………………..… 
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski, Przewodniczący Komisji  
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