
Uchwała nr 57/V/2021 

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 maja 2021 r.  

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów,  

powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji doktorskiej  

w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kuźnickiej-Błaszkowskiej 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1789) oraz w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1669), Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 W przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Kuźnickiej-Błaszkowskiej, 

wszczętym na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w dniu 18 

czerwca 2018 r.: 

1.  Wyznacza się recenzentów w osobach:   

- dr hab. Sabinę Grabowską, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  

- dr hab. Annę Młynarską-Sobaczewską, prof. INP PAN. 

2. Powołuje się Komisję egzaminu doktorskiego w składzie: 

- Dziekan/Prodziekan/Kierownik Studiów Doktoranckich; 

z zakresu dyscypliny podstawowej: 

 - prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – promotor, 

 - prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, 

 - dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska; 

z zakresu dyscypliny dodatkowej: 

 - prof. dr hab. Karol Bal,  

 - prof. dr hab. Maciej Szostak,  

 - dr hab. Mariusz Turowski, prof. UWr. 

z zakresu języka obcego: 

 - egzaminatorzy z języka angielskiego, wyznaczeni przez Kierownika PNPwJO lub 

SPNJO. 

3. Powołuje się Komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej  

w składzie: 

- przewodniczący komisji – Dziekan/Prodziekan/Kierownik Studiów Doktoranckich,  

- prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, 

- dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr, 

- dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr, 

- dr hab. Ryszard Balicki, 

- dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, 

- dr hab. Wojciech Jasiński, 

- dr hab. Rafał Kowalczyk, 

- dr hab. Wojciech Szydło, 

- dr hab. Anna Śledzińska-Simon. 

 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

  


