
 

 

Uchwała Nr 19 /2022  

Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie zmiany składu Komisji habilitacyjnej  

 

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 10 uchwały nr 

102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 16 ust. 4 uchwały nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o 

nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, 

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Do składu Komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu 

habilitacyjnym dr Justyny Pilarskiej, w związku z Uchwałą Prezydium Rady Doskonałości 

Naukowej z dnia 30 maja 2022r. w sprawie zmiany powołanego członka Komisji habilitacyjnej 

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Pilarskiej w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, wyznacza się na funkcję recenzenta 

dr. hab. Pawła Rudnickiego, prof. DSW w miejsce prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego, który 

złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 

 

 

2. W wyniku wprowadzonej zmiany, skład  Komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia 

czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr Justyny Pilarskiej przyjętym uchwałą nr 3/2022 

Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia z dnia 12.01.2022 r., przedstawia 

się następująco: 

1. prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur – przewodnicząca komisji 

2. dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT  – recenzent 

3. dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW – recenzent 

4. dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ – recenzent 

5. dr hab. Hana Cervinkova, prof. Maynooth University – recenzent 

6. dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr – członek komisji 

7. dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr – sekretarz. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                               

Przewodniczący 

Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia 

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr 

 


