
1 

 

UCHWAŁA Nr 32/N-2015 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 17 lutego 2015 r. 

 

 o powołaniu składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie 

w przewodzie doktorskim 

mgr Agaty Ziółkowskiej 

 

Na podstawie  § 3 ust.1  pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383), 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

 

w głosowaniu jawnym jednomyślnie (uprawnione 43 osoby, obecnych 30 osób, oddano 30 

głosów, w tym za 30 głosów) 

 

w przewodzie doktorskim 

Pani mgr Agaty Ziółkowskiej 

w obszarze nauk społecznych - w zakresie nauk prawnych – prawo – prawo karne 

powołuje komisje egzaminacyjne 

do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie: 

 

1. dyscypliny podstawowej pracy w składzie: 

- Pan Dziekan, dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK – przewodniczący, 

- Pani dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK– promotor, 

- Pani dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB– recenzent, 

- Pan prof. dr hab. Ryszard Stefański – recenzent, 

- Pan dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK, 

- Pani dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, 

- Pani dr hab. Agnieszka Bień-Kacała. 
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2. dyscypliny dodatkowej – filozofia w składzie: 

- Pan Dziekan, dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK – przewodniczący, 

- Pani dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK– promotor, 

- Pani dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB– recenzent, 

- Pan prof. dr hab. Ryszard Stefański – recenzent, 

- Pan dr hab. Marcin D. Zdrenka – egzaminator z filozofii, 

- Pan dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK, 

- Pani dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, 

- Pani dr hab. Agnieszka Bień-Kacała. 

 

3. języka obcego nowożytnego – język angielski w składzie: 

- Pan Dziekan, dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK – przewodniczący, 

- Pani dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK– promotor, 

- Pani dr hab. Mirosława Melezini, prof. UwB– recenzent, 

- Pan prof. dr hab. Ryszard Stefański – recenzent, 

- Pani mgr Małgorzata Woźniak – egzaminator z języka obcego nowożytnego, 

- Pan dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK, 

- Pani dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, 

- Pani dr hab. Agnieszka Bień-Kacała. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

             Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

                 Dziekan 

 


