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Uchwała nr 20/2023 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce 

z dnia 22 lutego 2023 roku 

 

w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w 

zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Patryka 

Frankowskiego 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 

3lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U.z2018r., poz. 1669 ze zm.) oraz § 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 Nauki o Sztuce uchwala, co następuje: 

 § 1. Wprowadza się zmiany w składzie komisji egzaminu doktorskiego  

w zakresie dyscypliny podstawowej, powołanej na podstawie Uchwały Nr 82b/2019 Rady 

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 

powołania  Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny 

podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Patryka Frankowskiego.  

1. Odwołuje się dr hab. Bogusława Raba z pełnienia funkcji członka komisji. 

2. Na funkcję członka komisji w postępowaniu, o którym mowa w § 1, wyznacza się dr 

hab. Jerzego Kosa. 

§ 2. Po zmianach skład komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 

dyscypliny podstawowej – Historia instrumentów muzycznych w Polsce w XVII i XVIII wieku 

w przewodzie doktorskim mgr Patryka Frankowskiego będzie następujący: 

1. Prof. dr hab. Maciej Gołąb – przewodniczący komisji, 

2. Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech – promotor, 

3. Dr hab. Joanna Miklaszewska – egzaminator, 

4. Prof. dr hab. Bożena Muszkalska – członek komisji, 

5. Prof. dr hab. Zbigniew Przerembski - członek komisji, 

6. Dr hab. Jerzy Kos - członek komisji, 

7. Prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos – członek komisji. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

                        Nauki o Sztuce 

 

                Prof. dr hab. Andrzej Kozieł 

 


