
POSTANOWIENIE Nr 2/RDNP/2022 

 Rady Dyscypliny Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora  

mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi  

 

 Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust.1 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 ze zm.), oraz art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), 

 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (uprawnionych do głosowania 51 osób, obecnych 37 osób, 

oddano 33 głosy, w tym za 0 głosów, przeciw 33 głosy, wstrzymujących się 0 głosów, nieważnych 

0 głosów) 

 

 

odmawia przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w postępowaniu 

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgonie z treścią art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) „Do obrony rozprawy doktorskiej może być 

dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła 

wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5.” 

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Olgierdowi Sebastianowi 

Nowakowi (wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 24 listopada 2020 roku) powołano trzech 



recenzentów: Panią prof. dr hab. Annę Tarwacką (UKSW), Panią dr hab. Iwonę Barwicką-Tylek 

(UJ) oraz Panią dr hab. Aldonę Jurewicz (UWM). W toku postępowania wpłynęły trzy recenzje:  

- recenzja Pani dr hab. Iwony Barwickiej-Tylek (UJ) z dnia 29 marca 2022 r. wpłynęła w dniu 4 

maja 2022r., 

- recenzja Pani prof. dr hab. Anny Tarwackiej (UKSW) z dnia 10 kwietnia 2022 r. wpłynęła w dniu 

15 kwietnia 2022r., 

- recenzja Pani dr hab. Aldony Jurewicz (UWM) z dnia 12 czerwca 2022 r. wpłynęła w dniu 14 

czerwca 2022 r. 

Spośród wszystkich sporządzonych recenzji wpłynęła tylko jedna recenzja pozytywna Pani dr hab. 

Iwony Barwickiej-Tylek (UJ). Pozostałe dwie recenzje były recenzjami negatywnymi, co 

zobowiązało Radę Dyscypliny Nauki Prawne do podjęcia rozstrzygnięcia o powyższej treści. 

 

POUCZENIE 

 

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem 

Rady Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

 

           Przewodniczący  

              Rady Dyscypliny Nauki Prawne 

 

             dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 


