
UCHWAŁA Nr 55/RDNP/2022 

 Rady Dyscypliny Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 17 maja 2022 r. 

 

 w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy 

Kwalifikacji przez mgr Wiolettę Małgorzatę Pawską 

 

 Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 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.) oraz art. 186 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 

574 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (uprawnionych do głosowania 51 osób, obecnych 40 

osób, oddano 40 głosów, w tym za 0 głosów, przeciw 40 głosów, wstrzymujących się 0 

głosów, nieważnych 0 głosów) 

 

 

odmawia potwierdzenia uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy 

Kwalifikacji przez Panią mgr Wiolettę Małgorzatę Pawską. 

 

UZASADNIENIE 

 

Pani mgr Wioletta Małgorzata Pawska złożyła wniosek z dnia 30 października 2021 r. o 

weryfikację efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Rada Dyscypliny 

Nauki Prawne uchwałą nr 88/RDNP/N/2022 z dnia 14 grudnia 2021 r. podjęła decyzję o 

dokonaniu weryfikacji efektów uczenia się na podstawie egzaminu z prawa 

międzynarodowego publicznego, prawa rodzinnego i teorii prawa. Egzamin odbył się w dniu 



10 maja 2022 r. Podczas egzaminu byli obecni wszyscy Członkowie Komisji. W trakcie 

trwania egzaminu pytania zadawali Członkowie Komisji specjalizujący się w danej dziedzinie 

prawa. W toku egzaminu zadano następujące pytania: 

1. Pojęcie państwa prawa. Art. 7 Konstytucji RP – pytanie zadał Pan dr hab. Karol 

Dobrzeniecki, prof. UMK z Katedry Teorii Prawa i Państwa; 

2. Zasada zakazująca użycie siły w stosunkach międzynarodowych – pytanie zadał Pan dr 

hab. Marcin Kałduński, prof. UMK z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego; 

3. Instytucje polskiego prawa rodzinnego chroniące interesy majątkowe dziecka. Mechanizm 

ochrony interesu dziecka. – pytanie zadał Pan dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK z 

Katedry Prawa Cywilnego; 

4.  Pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa w kontekście prawnym. Co oznacza? Kiedy, pod 

jakimi warunkami może być stosowane? Czy to jest instytucja prawna? – pytanie zadał Pan dr 

hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK z Katedry Teorii Prawa i Państwa;  

5. Status państwa w prawie międzynarodowym. Co to jest podmiotowość prawna? – pytanie 

zadał Pan dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK z Katedry Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego; 

6. Jaki jest zakres podmiotowy prawa do kontaktów z dzieckiem? Kto jest uprawniony do 

kontaktów z dzieckiem? – pytanie zadał Pan dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK z Katedry 

Prawa Cywilnego. 

Po udzieleniu odpowiedzi przez Panią Magister, dokonano oceny poszczególnych odpowiedzi 

na zadane pytania. Pytanie pierwsze zostało ocenione na ocenę niedostateczną, drugie pytanie 

zostało ocenione na ocenę dostateczną, trzecie pytanie zostało ocenione na ocenę 

niedostateczną, czwarte pytanie zostało ocenione na ocenę niedostateczną, piąte pytanie 

zostało ocenione na ocenę niedostateczną, szóste pytanie zostało ocenione na ocenę 

niedostateczną. Komisja oceniła ogólny wynik egzaminu to ocenę niedostateczną. W toku 

dyskusji Członkowie Komisji zgodnie uznali, że Pani Magister posiada istotne braki w 

wiedzy prawniczej, nawet na poziomie studiów magisterskich. W związku z powyższym, 

Rada Dyscypliny Nauki Prawne nie widzi podstaw do odrzucenia negatywnego wyniku 

egzaminu. 

 

POUCZENIE 

 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 14 

dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Odwołanie 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 


