
Uchwała nr 71/VI/2021 

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK 

 i wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego  

oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Wiśniewskiego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z poźn. zm.) oraz art. 179 

ust. 7 i ust. 8 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.) w związku z uchwałą nr 131/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postepowania w 

sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie 

Wrocławskim (ze zm.), Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Dla potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, określa się egzaminy 

doktorskie w następującym zakresie: prawo finansowe i filozofia. 

2. Powołuje się Komisję egzaminu doktorskiego w składzie: 

- Dziekan/Prodziekan/Kierownik Studiów Doktoranckich; 

z zakresu dyscypliny podstawowej: 

- prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – promotor, 

- prof. dr hab. Paweł Borszowski, 

- dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr;  

z zakresu dyscypliny dodatkowej: 

- prof. dr hab. Karol Bal,  

- prof. dr hab. Maciej Szostak,  

- dr hab. Mariusz Turowski. 

 

§ 2 

1. Wszczyna się postępowanie o nadanie stopnia doktora mgr. Piotrowi Wiśniewskiemu na 

podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „ Dochody publiczne z tytułu działalności w zakresie 

gier hazardowych w Polsce – aspekty prawnofinansowe”.  

2. Na recenzentów wyznacza się następujące osoby:   

- prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Gdyni; 

- dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 

- dr hab. Paweł Wajda, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Powołuje się Komisję doktorską w składzie: 

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

- prof. dr hab. Paweł Borszowski, 

- prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, 

- prof. dr hab. Mirosław Sadowski, 

- prof. dr hab. Maciej Szostak, 

- dr hab. Krzysztof Horubski, prof. UWr, 

- dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr,  

- dr hab. Wojciech Jasiński, 

- dr hab. Adam Kwieciński. 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
      Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

          Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 
         prof. dr hab. Karol Kiczka 

 

 


