
 

 

UCHWAŁA Nr 11/RDN/N/2019 

Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne  

do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 

mgr. Mariusza Korpalskiego 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

 i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze 

zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.), w związku z art. 33 

ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm.) oraz w związku  

z § 3 ust. 2 uchwały nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania  

o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny 

UMK z 2019 r., poz. 210), 

 

Rada Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (uprawnionych  do głosowania 47 osób, obecnych  36 

osób, oddano 32 głosy, w tym za 32 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów, 

nieważnych 0 głosów) 

 

 

w przewodzie doktorskim 

Pana mgr. Mariusza Korpalskiego 

 w zakresie nauk prawnych – prawo – prawo cywilne 

 

upoważnia II Komisję Doktorską Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne w składzie: 

 

1. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej, 



 

 

2. dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK, 

3. dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK, 

4. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, 

5. dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK, 

6. dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK, 

7. dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK, 

8. dr hab. Janusz Bojarski, 

9. dr Natalia Karczewska-Kamińska, 

10. dr Tomasz Kucharski, 

11. dr Wojciech Włoch, 

12. dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM – recenzent, 

13. dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM – recenzent, 

14. dr hab. Konrad Zacharzewski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – promotor, 

 

 

do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, 

a w szczególności do podjęcia uchwał w sprawie: 

 

1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 

2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

 

 

 

                Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne 

 

            Prof. dr hab. Bożena Gronowska 

                

 


