UCHWAŁA Nr 32/RDNP/N/2021
Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne
do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim
mgr Edyty Kot

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.),
w związku z art. 179 ust. 2 i 3 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) 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
ze zm.),

Rada Dyscypliny – Nauki Prawne
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (uprawnionych do głosowania 39 osób,
obecne 34 osoby, oddano 31 głosów, w tym za 29 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się 0
głosów, nieważnych 0 głosów)

w przewodzie doktorskim
Pani mgr Edyty Kot
w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauki prawne
upoważnia IV Komisję Doktorską Rady Dyscypliny – Nauki Prawne w składzie:
1. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej,
2. prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek,
3. dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK,
4. dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK,
5. dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK,

6. dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK,
7. dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK,
8. dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK,
9. dr hab. Tomasz Brzezicki,
10. dr Natalia Daśko,
11. dr Leszek Stępka,
12. dr Małgorzata Szalewska,
13. dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW – recenzent,
14. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (UWM) – recenzent,
15. dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK – 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.

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny – Nauki Prawne
Prof. dr hab. Bożena Gronowska

