
 

 

UCHWAŁA Nr 158/N/2019 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

 o upoważnieniu komisji doktorskiej Rady Wydziału  

do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 

mgr. Mariusza Korpalskiego 

 

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

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 882 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 z późn. 

zm.) oraz 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.) 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (uprawnione 42 osoby, obecnych 39 osób, oddano 30 

głosów, w tym za 30 głosów) 

 

w przewodzie doktorskim 

mgr. Mariusza Korpalskiego 

w zakresie nauk prawnych – prawo – prawo cywilne 

 

upoważnia II Komisję Doktorską Rady Wydziału w składzie: 

 

II komisja 

1. Prof. dr hab. Jan Galster 

2. Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz 

3. Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK 



 

 

4. Dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK 

5. Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK 

6. Dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK 

7. Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK 

8. Dr hab. Janusz Bojarski 

9. Dr hab. Marcin Kałduński 

10. Dr hab. Marta Baranowska 

 

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 Wydziału 

 

              Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

               Dziekan  

 


