
UCHWAŁA Nr 18/DO/2013 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 14 maja 2013 r. 

 

 o zmianie składu komisji doktorskich Rady Wydziału do przeprowadzania czynności 

 w przewodach doktorskich w roku akademickim 2012/2013 

 

 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 (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. 

zm.), w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 z późn. 

zm.) 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

 

w głosowaniu jawnym jednomyślnie (uprawnionych 61 osób, obecnych 46 osób, oddano 37 

głosów, w tym za 37 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów) 

 

przekazuje uprawnienia 

do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w roku akademickim 2012/2013, a w 

szczególności do podjęcia uchwał w sprawach przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej 

do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

komisjom w składzie: 

 

1. Pierwsza Komisja Doktorska Rady Wydziału: 

- prof. dr hab. Andrzej Borodo, 

- dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Marian Filar, 

- dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Bożena Gronowska, 

- prof. dr hab. Danuta Janicka, 
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- dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, prof. UMK, 

- dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski; 

2. Druga Komisja Doktorska Rady Wydziału: 

- dr hab. Ewa Bagińska, prof. UMK, 

- dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, 

- prof. dr hab. Jan Galster, 

- dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, 

- dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK, 

- dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK, 

- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK; 

3. Trzecia Komisja Doktorska Rady Wydziału: 

- dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Marek Kalinowski, 

- dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, 

- prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, 

- prof. dr hab. Ryszard Łaszewski, 

- prof. dr hab. Lech Morawski, 

- dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Andrzej Sokala, 

- prof. dr hab. Wojciech Szwajdler; 

4. Czwarta Komisja Doktorska Rady Wydziału: 

- dr hab. Anna Gryniuk, 

- prof. dr hab. Janusz Justyński, 

- dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK, 

- prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, 

- dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK, 

- dr hab. Wojciech Morawski, 

- prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, 

- prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, 

- prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz, 
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- dr hab. Małgorzata Świderska, 

- prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

              Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

                 Dziekan 

 


