
UCHWAŁA Nr 93/N/2019 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jana Adama Księżyka oraz 

wyznaczenia promotora w tym przewodzie 

 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 29 ust. 1 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 pkt 1 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.) 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (uprawnionych 40 osób, obecnych  

35 osób, oddano 29 głosów, w tym za 12 głosów, przeciw 17 głosów, wstrzymujących się 0  

głosów, nieważnych 0 głosów), po zapoznaniu się z opinią Wydziałowej Komisji ds. 

przewodów doktorskich:  

§ 1 

Odmawia wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauk prawnych Pana mgr. Jana Adama Księżyka i wyznaczenia promotora w tym 

przewodzie. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ze zm. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  warunkiem wszczęcia 

przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w 

formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra 

właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, 



z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub 

publiczna prezentacja dzieła artystycznego.  

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora powinna wg. § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego 

trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora załączyć m.in. wykaz prac 

naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł 

artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej 

prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę. 

W dniu 21 marca 2019 r. do Komisji ds. przewodów doktorskich powołanej na 

podstawie § 4 zarządzenia nr 12/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

wytycznych w zakresie opieki nad doktorantem oraz wszczynania przewodów doktorskich na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu wpłynął wniosek o wszczęcie przewodu 

doktorskiego Pana mgr. Jana Adama Księżyka. 

Komisja ds. przewodów doktorskich na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. ustaliła, 

że wniosek spełniał warunki formalne do wszczęcia przewodu doktorskiego wymagane 

ustawą z dnia 14 marca 2003 r. ze zm. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, to jednak zwyczajowo przyjętym i dotychczas 

stosowanym przez Komisję warunkiem do otwarcia przewodu doktorskiego w trybie 

eksternistycznym na WPiA UMK, jest wymóg posiadania i przedstawienia co najmniej 70-

80% fragmentu gotowej rozprawy doktorskiej. Po wnikliwej analizie załączonego przez 

wnioskodawcę fragmentu rozprawy doktorskiej oraz opinii promotora (2 z 6 rozdziałów – 

30% pracy doktorskiej) komisja uznała postępy w przygotowaniu pracy za nie wystarczające 

do wszczęcia przewodu doktorskiego. Ponadto komisja zwróciła uwagę, że na mocy uchwały 

RW WPiA UJ z dnia 26.06.2006 r. wszczęto przewód doktorski z identycznym tematem 

rozprawy tj. Stosowanie wybranych środków przymusu bezpośredniego przez policję w 

Polsce. Przewód zakończono uchwałą RW WPiA UJ z 29.09.2014 r. Wobec powyższego 

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. 

W dyskusji wyrażono wątpliwość co do tego czy jest sens wszczynania w tej sytuacji 

przewodu doktorskiego, tj. gdy od ośmiu lat kandydat bezowocnie pracuje nad doktoratem na 

drugiej już uczelni wyższej. 

 

 

Pouczenie 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

               Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

                Dziekan 


