
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 146/2019 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie odmowy wszczęcia przewodu doktorskiego 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), 

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), Rada Wydziału Nauk 

Biologicznych uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Odmawia się wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Justynie Rewak-

Soroczyńskiej na podstawie rozprawy pod tytułem: Badanie aktywności antybakteryjnej 

nanostrukturalnych apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami biologicznie aktywnymi i 

współdomieszkowanych jonami lantanowców. 

 

Uzasadnienie: 

 

Wydziałowa Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w zakresie biologii 

(biologii eksperymentalnej) WNB UWr, zwana dalej Komisją, na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 

2019 r. negatywnie zaopiniowała wniosek mgr Justyny Rewak-Soroczyńskiej o wszczęcie przewodu 

doktorskiego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, na podstawie rozprawy 

doktorskiej pod tytułem: Badanie aktywności antybakteryjnej nanostrukturalnych apatytów 

krzemianowych domieszkowanych jonami biologicznie aktywnymi i współdomieszkowanych jonami 

lantanowców. Komisja uznała, że przedstawione przez Panią Justynę Rewak-Soroczyńską wyniki 

badań oraz planowane dalsze badania dotyczą dyscypliny naukowej chemii lub biotechnologii i nie 

powinny być oceniane przez Komisję ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie 

biologii. 

Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r.,             

w oparciu o negatywnie zaopiniowany przez Komisję wniosek mgr Justyny Rewak-Soroczyńskiej         

o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia,               

w głosowaniu tajnym  nie poparła wniosku mgr Justyny Rewak-Soroczyńskiej i podjęła uchwałę         

o odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego (wyniki głosowania: 49 uprawnionych do głosowania, 

37 obecnych w czasie głosowania, 32 głosy za odmową wszczęcia przewodu, 2 głosy przeciwne,       

3 głosy wstrzymujące się). Rada Wydziału podzieliła opinię Komisji i uznała, że temat rozprawy 

doktorskiej oraz tematyka badawcza wskazują, że przewód doktorski Pani Justyny Rewak-



Soroczyńskiej powinien zostać wszczęty w dziedzinie nauk chemicznych i przeprowadzony przez 

Radę posiadającą stosowne uprawnienia do nadawania stopnia. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału 

Nauk Biologicznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Wydziału Nauk Biologicznych 

                                                                            Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 

 

 

 


