
Uchwała nr 141/XI/2022  

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 listopada 2022 r.  

 

w sprawie nadania dr. Janowi Goli 

stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych,  

w dyscyplinie nauki prawne 

 

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

(Dz.U. z 2022 r., poz. 574) oraz na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 4 listopada 

2022 r., zawierającej pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, Rada 

Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się panu dr. Janowi Goli stopień doktora habilitowanego nauk społecznych, 

w dyscyplinie nauki prawne. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zostało wszczęte na 

wniosek dr. Jana Goli w dniu 22 grudnia 2021 r., w którym jako jednostkę organizacyjną, 

posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wskazano Radę 

Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 14 lutego 2022 r. wskazana Rada Dyscyplin 

Naukowych wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w przedmiotowej 

sprawie. Komisja habilitacyjna została powołana w dniu 16 maja 2022 r. 

W toku postępowania członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją wniosku dr. Jana 

Goli, autoreferatem, a także treścią złożonych recenzji habilitacyjnych, sporządzonych przez: 

prof. dr. hab. Dariusza Kijowskiego, dr hab. Katarzynę Kokocińską, prof. dr hab. Elżbietę Urę 

oraz prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego. Wszystkie recenzje, za wyjątkiem recenzji prof. 

Dariusza Kijowskiego, zawierały pozytywne konkluzje o uznaniu monografii pt. „Gospodarność i 

efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców 

publicznych” za znaczący wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny nauki prawne. Pozytywnie 

oceniono również aktywność naukową Kandydata, a także działalność dydaktyczną i 

organizacyjną. Prof. dr hab. D. Kijowski w konkluzji swojej recenzji zawarł negatywną ocenę  

dorobku i monografii dr. J. Goli.  

Na posiedzeniu w dniu 10 października 2022 r. Komisja uznała, że Kandydat spełnia 

wymogi, określone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574), stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego oraz po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku głosowania jawnego, podjęto 

uchwałę w sprawie ustalenia terminu kolokwium habilitacyjnego na dzień 4 listopada 2022 r.  

Po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego i dokonaniu oceny jego przebiegu, z 

uwzględnieniem treści recenzji i opinii członków Komisji, Komisja habilitacyjna podjęła uchwałę, 

wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Janowi Goli stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne i postanowiła przedstawić ją Radzie 

Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji dr hab. Agnieszka Chrisidu-

Budnik na posiedzeniu Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse w dniu 

21 listopada 2022 r. (pkt 10 porządku obrad).  

Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę o nadaniu dr. Janowi Goli stopnia 

doktora habilitowanego nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.  

Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 98 osób, w głosowaniu wzięło udział 60 osób. 

Wynik głosowania: 58 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

 

      Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

          Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

             dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr 

 


