
Uchwała nr 37/VII/2020  

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 lipca 2020 r.  

 

 

w sprawie nadania dr. Tomaszowi Schefflerowi 

stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych,  

w dyscyplinie nauki prawne 

 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 

85, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 18 maja 2020 

r., zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, Rada Dyscyplin 

Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się panu dr. Tomaszowi Schefflerowi stopień doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek 

dr. Tomasza Schefflera w dniu 26 kwietnia 2019 r. Jako jednostkę organizacyjną, 

posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wskazano Radę Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Centralna Komisja ds. Stopni i 

Tytułów w dniu 5 lutego 2020 r. powołała Komisję habilitacyjną.  

 Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r., członkowie Komisji, po zapoznaniu się z 

autoreferatem przygotowanym przez Habilitanta, a także mając na uwadze trzy 

pozytywne recenzje przedstawione w postępowaniu habilitacyjnym, opinie przygotowane 

przez pozostałych członków komisji oraz stanowiska wyrażone w dyskusji, jaka odbyła się 

podczas posiedzenia, uznali w głosowaniu jawnym, że dr T. Scheffler spełnia warunki 

określone w art. 16 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki, i w konsekwencji wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie nadania dr. 

Tomaszowi Schefflerowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

 W przekonaniu Komisji osiągnięcia naukowe Habilitanta uzyskane po otrzymaniu 

stopnia doktora, a w szczególności cykl publikacji pt. „Doktrynologiczna analiza 

przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju 

państwa (art. 256 § 1 in princ. k.k.)”, stanowią znaczny wkład w rozwój nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Komisja uznała ponadto, że Habilitant wykazuje 

się istotną aktywnością naukową. Pozytywnie oceniono równiez ogólną aktywność 

dydaktyczną i organizacyjną Kandydata.  

 Na tej podstawie Komisja podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie 

nadania dr. Tomaszowi Schefflerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie nauki prawne  i postanowiła przedstawić ją Radzie Dyscyplin 

Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawiła jej sekretarz – dr hab. Wioletta 

Jedlecka, prof. UWr – na posiedzeniu Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz 

Ekonomia i Finanse w dniu 6 lipca 2020 r. (pkt 7 porządku obrad).  



Członkowie Rady nie zgłosili uwag do przedstawionego wniosku oraz po 

przeprowadzeniu głosowania tajnego, podjęli uchwałę o nadaniu dr. Tomaszowi 

Schefflerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie 

nauki prawne.  

 Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 84 osób, w głosowaniu wzięło udział 

56 osób. Wynik głosowania: 53 głosy „za”, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące.   

 

 
      Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  
          Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 
            prof. dr hab. Karol Kiczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


