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Uchwała nr 2/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce 

z dnia 8 stycznia 2020 roku 

 

 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz par. 29 pkt 1 uchwały Senatu UWr  

z dnia 29 maja 2019 r. - Statut UWr, art. 18a ust. 11 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, z późn. zm.) w związku z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Odmawia nadania Pani dr Anicie Wincencjusz-Patynie stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie Nauk humanistycznych, w dyscyplinie Nauki o sztuce. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce podjęła powyższą uchwałę po zapoznaniu się  

 z uchwałą z dnia 13 grudnia 2019 roku wyrażającą negatywną opinię Komisji Habilitacyjnej, 

powołanej przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Opinia ta była oparta 

na recenzjach rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego Pani dr Anity Wincencjusz- 

-Patyny, z których dwie, autorstwa dr. hab. Mariusza Bryla, prof. Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr. hab. Andrzeja Szczerskiego z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, były jednoznacznie negatywne. 

 

§ 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 Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce 

 

 

      Prof. dr hab. Andrzej Kozieł 

 

 


