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Uchwała  nr 47/2020
Rady  Dyscypliny  Naukowej  Historia

z dnia  23 września  2020  roku

w  sprawie  reasumpcji  głosowania  w  sprawie  nadania  stopnia  naukowego

Rada  Dyscypliny  Naukowej  Historia  uchwala,  co następuje:

j 1.

Rada  Dyscypliny  Naukowej  Historia  wyraziła  zgodę  na  reasumpcję  głosowania  z 1l

września  2020  r. w  sprawie  nadania  stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego  w

dziedzinie  Nauki  humanistyczne,  w  dyscyplinie  Historia.

Uzasadnienie:

W  czasie  głosowania  nad  wnioskiem  Komisji  Habilitacyjnej  o nadanie  dr.  Konradowi

Rzemienieckiemu  stopnia  doktora  habilitowanego  nastąpił  błąd  formalny.

W czasie  głosowania  z 1l  września  2020  r., w momencie  ogłoszenia  przez  Przewodniczącego  Rady

Dyscypliny  Naukowej  Historia  wyniku  (17  osób  na tak,  17  głosÓw  wstrzymujących  się  i przeciw),

głosowanie  nad  tym  wnioskiem  nie było  zamknięte.  Błąd  ten  został  spowodowany  właściwościami

programu  MSTeams,  w którym  nie ma możliwości  zamknięcia  momentu  głosowania  z dokładnością

co do minuty.  Aktywność  linku  głosowania  ustawia  się bowiem  w interwałach  piętnastominutowych.

W związku  z tym  zasadne  jest  stwierdzenie,  że:

Zgodnie  z 5 9 pkt. 3 Statutu  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  Rada Dyscypliny  Naukowej  jest
organem  kolegialnym,  właściwym  ,,dla  prowadzenia  postępowań  oraz  wydawania  d

administracyjnych  w sprawach  nadania  lub  odmowy  nadania  stopnia  naukowego  doktora  i doktora

habi1itowanego"(j3  ust. 2 Uchwały  Nr 131/2019  Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego  z dnia  25

września  2019  r.)  i w  związku  z tym  stosują  się  do  niego  przepisy  prawa  i postępowania

administracyjnego.

W  przypadku  zaistnienia  błędu  formalnego  organ  administracyjny  może  uchylić  swoją  decyzję

i wydać  nową  w  trybie  tzw.  autokontroli,  zgodnie  z Artykułem  132  Kodeksu  Postępowania

Administracyjnego  fi 1 w brzmieniu:
,,Jeżeli  odwołanie  wniosły  wszystkie  strony,  a organ  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję,

uzna,  że to odwołanie  zasługuje  w całości  na uwzględnienie,  może  wydaĆ  nową  decyzję,  w której

uchyli  lub  zmieni  zaskarżoną  decyzję"

i Ę 2 w brzmieniu:

,,Przepis 5 1 stosuje  się także w przypadku,  gdy odwołanie  wniosła  jedna  ze stron, pozostałe

wyraziły  zgodę  na uchylenie  lub  zmianę  decyzji  zgodnie  z żądaniem  odwołania"

(Dz.  U 1960,  nr  30,  poz.  168  z póz.  zm.  - Ustawa  z dnia  14  czerwca  1960  - Kodeks  postępowania

administracyjnego)

Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.
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