
 

UCHWAŁA Nr 79/RDN/N/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne  

Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 15 września 2020 r. 

 

w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie 

w przewodzie doktorskim  

mgr. Sławomira Bernarda Wolframa 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 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 postepowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.), w związku z art. 179 ust. 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 Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne 

 

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (uprawnionych do głosowania 37 osób, 

obecnych 29 osób, oddano 26 głosów, w tym za 23 głosy, przeciw 1 głos, wstrzymujący się 1 

głos, nieważny 1 głos) 

 

w przewodzie doktorskim 

Pana mgr. Sławomira Bernarda Wolframa 

w obszarze nauk społecznych –w dziedzinie nauk prawnych – prawo 

 

powołuje komisje egzaminacyjne 

do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie: 

 

1. dyscypliny podstawowej – prawo cywilne w składzie: 

- Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej, 

- dr hab. Małgorzata Świderska, prof. WSAiB – promotor,  

- dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, 



 

- dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, 

- dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK, 

- dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, 

- dr Małgorzata Szalewska, 

- dr Natalia Daśko. 

 

2. dyscypliny dodatkowej – filozofia w składzie: 

- Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej, 

- dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK – egzaminator, 

- dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, 

- dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, 

- dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK, 

- dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, 

- dr Małgorzata Szalewska, 

- dr Natalia Daśko. 

 

3. języka obcego nowożytnego – język angielski w składzie: 

- Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej, 

- mgr Agnieszka Pawlikowska– egzaminator, 

- dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, 

- dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, 

- dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK, 

- dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, 

- dr Małgorzata Szalewska, 

- dr Natalia Daśko. 

 

        Przewodnicząca  

Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne 

 

              Prof. dr hab. Bożena Gronowska 


