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Uchwała  Nr  34/2022
Rady  Dyscypliny  Naukowej  Historia

z dnia  29 czerwca  2022  r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Doktorskiej

Na podstawie  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  (tekst  jednolity:  Dz. U. z

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

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

1669  ze zm.)  oraz Ę 29 pkt 1 uchwały  Nr 102/2019  Senatu  Uniwersytetu  Wrocławskiego
z dnia  29 maja  2019  r. w sprawie  uchwalenia  Statutu  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  Rada

Dyscypliny  Naukowej  Historia  uchwala,  co następuje:

fi 1. Powołuje  się Komisję  Doktorską  do przeprowadzenia  czynności  w przewodzie
doktorskim  określonych  w art. 14  ust. 2 pkt  3 i4  ustawy  z dnia 14  marca  2003  r. o
stopniach  naukowych  i tytule  naukowym  oraz  o stopniach  i tytule  w zakresie  sztuki,
Pana  mgr.  Bartłomieja  Kandory  wszczętym  uchwałą  Rady  Instytutu  Historycznego  nr

136/2019,  z dnia 17.04.2019  r., w składzie:
1 / prof.  dr hab. Grzegorz  Strauchold  - przewodniczący,
2/ prof.  dr hab. Krzysztof  Ruchniewicz  - promotor,
3/ dr hab. Arkadiusz  Stempin  prof.  WSE w Krakowie  - recenzent,
4 / dr hab. Pierre-FrÓdgric  Weber  prof.  US - recenzent,
5/ prof.  dr hab. Paweł  Jaworski  - członek,
6/ dr hab. Bożena  Szaynok  prof.  UWr - członek,
7/ dr hab. Barbara  Techmańska  - członek,
8/ prof.  dr hab. Marcin  Wodziński  - członek,
9/ prof.  dr hab. Joanna  Wojdon  - członek,
10 / prof.  dr hab. Leszek  Ziątkowski  - członek,
11 / dr hab. Miron  Urbaniak  prof.  UWr - członek.

2. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.

Przewodniczący  Rady

I/pror dr hab JakublTyszkievtncz
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