
Uchwała nr 112/XII/2020 

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie udziału recenzentów w postępowaniu doktorskim  

oraz wszystkich członków komisji habilitacyjnych w posiedzeniu Rady Dyscyplin 

Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

 Na podstawie art. 192 oraz art. 221 ust. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); § 

29 pkt 1, 9 i 10 uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UWr oraz § 3 ust. 2 i 4 oraz  § 5 pkt 1 i 7, a także § 

6 i § 17 ust. 9 uchwały nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 

2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i 

doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Dyscyplin Naukowych Nauki 

Prawne oraz Ekonomia i Finanse uchwala, co następuje: 

§ 1. Przepisy ogólne 

 

1. Na posiedzenie Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na 

WPAE UWr, w czasie którego ma zostać́ podjęta uchwała w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora lub doktora habilitowanego, są zapraszani mailowo z odpowiednim 

wyprzedzeniem, recenzenci w postępowaniu doktorskim oraz wszyscy członkowie 

komisji habilitacyjnej. 

2. Adresy mailowe członków komisji habilitacyjnej sekretarz komisji przekazuje do 

sekretariatu dziekana na adres: dziekan.wpae@uwr.edu.pl, w terminie przed 

pierwszym posiedzeniem komisji habilitacyjnej.  

3. Przewodniczący komisji na publicznej obronie rozprawy doktorskiej i sekretarz komisji 

habilitacyjnej informują o treści niniejszej uchwały członków komisji oraz odnotowują 

to w protokole z posiedzenia.  

4. Recenzentom w postępowaniu doktorskim, a także wszystkim członkom komisji 
habilitacyjnej, niebęda ̨cym członkami Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz 

Ekonomia i Finanse na WPAE UWr, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu.  

 

§ 2. Przepis końcowy 

 

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

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