
Uchwała nr 45/IV/2022 

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 11 kwietnia 2022 r.  

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego  

oraz komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie o nadanie 

stopnia naukowego doktora mgr. Grzegorzowi Stankiewiczowi 

 

 Na podstawie 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), oraz § 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 z późn. zm., Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz 

Ekonomia i Finanse uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 W postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Grzegorzowi 

Stankiewiczowi, wszczętym na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

UWr w dniu 21 stycznia 2019 r.: 

1.  Wyznacza się recenzentów w osobach:   

- dr. hab. Pawła Nowickiego, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  

- dr hab. Monikę Przybylską, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.    

2. Powołuje się Komisję egzaminu doktorskiego w składzie: 

- Dziekan/Prodziekan/Kierownik Studiów Doktoranckich; 

z zakresu dyscypliny dodatkowej: 

- prof. dr hab. Tadeusz Kocowski – promotor, 

- prof. dr hab. Karol Kiczka, 

- dr hab. Krzysztof Horubski, prof. UWr; 

z zakresu dyscypliny dodatkowej: 

- prof. dr hab. Karol Bal,  

- prof. dr hab. Maciej Szostak,  

- dr hab. Mariusz Turowski; 

z zakresu języka obcego: 

- egzaminatorzy z języka hiszpańskiego, 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. Jolanta Blicharz, 

- dr hab. Krzysztof Horubski, prof. UWr,  

- dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, 

- dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr, 

- dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr, 

- dr hab. Dobrosława Antonów,   

- dr hab. Maciej Błażewski, 

- dr hab. Renata Kusiak-Winter, 

- dr hab. Renata Raszewska-Skałecka. 

 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

         Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

          prof. dr hab. Karol Kiczka 
 
 
 


