
Uchwała Nr  58/2016  

Rady Wydziału Chemii  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 21 czerwca  2016 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 Marty Kuć 

 

na podstawie rozprawy pod tytułem: " Wpływ wybranych cząsteczek o właściwościach 

anestetycznych na struktury modelowych błon lipidowych”. 

 

§ 2. Na promotora wyznacza się  prof. dr hab. Marię Rospenk 

 

W związku z wszczęciem przewodu doktorskiego określa się egzaminy doktorskie w 

następującym zakresie: egzamin doktorski -  chemia fizyczna i teoretyczna; dyscyplina 

dodatkowa – filozofia; egzamin z języka - język angielski 

 

§ 3. Powołuje się Komisję Doktorską w składzie: 

przewodniczący Komisji - dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

członkowie Komisji : - prof. dr hab. Mirosław Czarnecki 

    dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr 

prof. dr hab. Julia Jezierska 

prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk 

dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr 

prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk 

dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr 

 

 

Ponadto w skład Komisji wchodzą promotor oraz dwóch recenzentów. 

 

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

chemii fizycznej i teoretycznej , w składzie: 

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

     prof. dr hab. Maria Rospenk 

     prof. dr hab. Mirosław Czarnecki 

     dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr 

 

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

filozofia  w składzie:  

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 

prof. dr hab. Maria Rospenk 

      egzaminator  

 

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

angielskiego w składzie:   

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr 



     egzaminator 

                                                        egzaminator 

 

  

 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 


