
 
 

Uchwała Nr 12/2019 
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne  
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego  
                      z dnia 17 grudnia 2019 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

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 § 29 pkt 1 Statutu UWr uchwalonego 
Uchwałą Nr 102/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 14 ust. 2 pkt 5 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. 1 
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 Nauki Chemiczne 
uchwala, co następuje: 

§1. 

Odmawia się nadania Panu mgr Khalilowi Salem A.M. Shewesheinowi stopnia doktora w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne na podstawie 

rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Structural, spectroscopic and electronic properties of 

chosen pyridine triazoles". 

Uzasadnienie: 

Uchwała dotycząca nadania stopnia doktora była przedmiotem tajnego głosowania na 
posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej. Wynik głosowania: na 41 obecnych uprawnionych 
do głosowania oddano 16 głosów TAK (za nadaniem stopnia doktora), 5 głosów NIE (przeciw 
nadaniu stopnia doktora), 16 głosów wstrzymujących się, 4 głosy nieważne (skreślone 
wszystkie warianty odpowiedzi). Ponieważ wniosek o nadanie stopnia doktora nie uzyskał 
bezwzględnej większości oddanych głosów, wynik głosowania oznacza odmowę nadania 
stopnia doktora. 

Podejmując Uchwałę Rada Dyscypliny Naukowej uwzględniła: 
1. Protokół z posiedzenia Komisji ds. przewodu doktorskiego z przebiegu publicznej obrony 
pracy doktorskiej zawierający uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
Wynik głosowania: na 9 obecnych członków Komisji oddano 7 głosów TAK, 1 głos NIE, 1 
głos wstrzymujący się. 
2. Wynik egzaminu doktorskiego z chemii - ocena dostateczna. 
3. Wynik egzaminu doktorskiego z j. angielskiego - ocena dobra. 
4. Oświadczenie promotora rozprawy, prof. J. Hanuzy dotyczące udziału doktoranta w 
badaniach naukowych i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Mając na uwadze kompleksową ocenę całego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

odmawia się Panu mgr Khalilowi Salem A.M. Shewesheinowi stopnia doktora w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne na podstawie rozprawy 

doktorskiej pod tytułem: "Structural, spectroscopic and electronic properties of chosen pyridine 

triazoles". 

  



§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 Nauki Chemiczne w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały. 

              Przewodnicząca  
Rady Dyscypliny Naukowej 
              Nauki Chemiczne 

Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak 
 


