
UCHWAŁA 

Komisji habilitacyjnej 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

powołanej uchwałą nr 56/V/2022 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i 

Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 

maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu  w sprawie nadania 

dr Adrianie Kalickiej-Mikołajczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki prawne,  obradującej poza siedzibą podmiotu habilitującego przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Roman Kwiecień – Uniwersytet Jagielloński w 

Krakowie, 

2) Sekretarz Komisji – dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska – Uniwersytet Wrocławski, 

3) Recenzent – prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska – Uniwersytet Warszawski, 

4) Recenzent – prof. dr hab. Ryszard Skubisz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie,  

5) Recenzent – dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

6) Recenzent – dr hab. Marek Zieliński, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

7) Członek Komisji – dr hab. Jakub Kociubiński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 1. 

Komisja habilitacyjna obradująca w pełnym składzie na posiedzeniu  przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w dniu 25 listopada 2022 r., w głosowaniu jawnym, działając na 

podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 6 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 (t.j. obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2020 

r.), po zapoznaniu się z dokumentacją wniosku, recenzjami i opiniami o osiągnięciu naukowym 

i pozostałym dorobku dr Adriany Kalickiej-Mikołajczyk oraz po dokonaniu oceny w trakcie 

dyskusji przebiegu kolokwium habilitacyjnego poprzedzającego podjęcie niniejszej uchwały, 

uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego, o 

których mowa w art. 219 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy bezwzględną większością głosów (6 

głosów za nadaniem stopnia, 1 głos przeciwny nadaniu stopnia, brak głosów wstrzymujących 

się) 

wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania 

dr Adrianie Kalickiej-Mikołajczyk stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

 

§ 2. 

Uzasadnienie niniejszej uchwały ujęte w załączniku jest jej integralną częścią. 

§ 3. 

Komisja habilitacyjna przekazuje niniejszą uchwałę wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumentacją postępowania Przewodniczącemu Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne 

oraz Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

Załącznik: 

Uzasadnienie uchwały 
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