
Uchwała Nr  71/2015  

Rady Wydziału Chemii  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 8 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

i wyznaczenia promotora 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z 

późn. zm.), Rada Wydziału Chemii uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wszczyna się przewód doktorski Pani mgr Aleksandry Hecel 

na podstawie rozprawy pod tytułem: " Wpływ struktury amyloidogennego fragmentu 

ludzkiego i ptasiego białka prionowego na jego oddziaływanie z jonami Cu+ i Cu2+”. 

 

§ 2. Na promotora wyznacza się  prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego     

W związku z wszczęciem przewodu doktorskiego określa się egzaminy doktorskie w 

następującym zakresie: egzamin doktorski -  chemia nieorganiczna; dyscyplina 

dodatkowa – ekonomia; egzamin z języka - język angielski 

 

§ 3. Powołuje się Komisję Doktorską w składzie: 

przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 

 członkowie Komisji : -   prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik 

     dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka 

 dr hab. Zofia Janas, prof. UWr 

 prof. dr hab. Julia Jezierska 

 prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska 

 prof. dr hab. Zdzisław Latajka 

     dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

     prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk 

 

 

Ponadto w skład Komisji wchodzą promotor oraz dwóch recenzentów. 

 

§ 4. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 

chemii nieorganicznej , w składzie: 

prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 

prof. dr hab. Henryk Kozłowski 

     prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska 

     dr hab. Zofia Janas, prof. UWr 

   

§ 5. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 

ekonomii  w składzie:  

prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 

prof. dr hab. Henryk Kozłowski 

egzaminator 

 

 

§ 6. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka 

angielskiego w składzie:   



prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 

     egzaminator 

     egzaminator 

  

 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


