
 

 

 UCHWAŁA Nr 2/RDNP/N/2021 

 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

 

 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr Edycie Barbarze Tkaczyk 

 

 Na podstawie art. 221 ust. 12 oraz art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), po zapoznaniu się z 

dokumentacją postępowania oraz opinią komisji habilitacyjnej, 

 

Rada Dyscypliny – Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (uprawnionych do głosowania 50 

osób, obecnych 48 osób, oddano 46 głosów, w tym za 40 głosów, przeciw 0 głosów, 

wstrzymujących się 6 głosów, nieważnych 0 głosów) 

 

odmawia nadania  dr Edycie Barbarze Tkaczyk stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauki prawne. 

  

 

UZASADNIENIE 

 

Postępowanie w sprawie nadania Pani dr Edycie Barbarze Tkaczyk stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne zostało wszczęte 11 

października 2019 r. Rada Dyscypliny – Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 9 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr 

57/RDN/N/2020 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Barbarze Tkaczyk w składzie: 

- prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Przewodniczący, 



 

 

- prof. dr hab. Andrzej Szmyt – Recenzent , 

- prof. dr hab. Piotr Tuleja – Recenzent, 

- dr hab. Michał Bernaczyk – Recenzent, 

- dr hab. Piotr Mikuli – Recenzent, 

- dr hab. Agnieszka Bień-Kacała – Członek komisji, 

- dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka – Sekretarz. 

W toku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego złożono cztery 

negatywne recenzje. W dniu 30 listopada 2020 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Edyty 

Barbary Tkaczyk oraz posiedzenie Komisji habilitacyjnej. Komisja habilitacyjna podjęła 

uchwałę, w której wyraziła negatywną opinię w przedmiocie nadania stopnia doktora 

habilitowanego Pani dr Edycie Barbarze Tkaczyk. Zgodnie z art. 221 ust.12 ustawy z dnia 20 

lipca 2018r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) 

podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego, w przypadku gdy opinia 

Komisji habilitacyjnej jest negatywna. 

 

POUCZENIE 

 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za 

pośrednictwem Rady Dyscypliny – Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z 

uzasadnieniem.  

 

 

 

  Przewodnicząca  

       Rady Dyscypliny – Nauki Prawne 

 

          Prof. dr hab. Bożena Gronowska 


