UCHWAŁA NR 243/2017
RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr Anicie Has-Tokarz

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu
24 października 2017 r. /na podstawie art. 18a ust.11 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ podjęła uchwałę o nadaniu dr
Anicie Has-Tokarz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia.
Uzasadnienie
Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z autoreferatem habilitantki oraz trzema
pozytywnymi recenzjami i po dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (7 głosów
’za’ ) postanowiła poprzeć wniosek w sprawie nadania dr Anicie Has-Tokarz stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
bibliologia i informatologia.
Komisja opierając się na opiniach recenzentów, uznała, że przedstawiony przez dr Anitę
Has-Tokarz we wniosku dorobek naukowy (w tym jako osiągnięcie naukowe monografia
pt. Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 19451989. Teksty – Funkcje – Konteksty) oraz opisana w autoreferacie aktywność naukowa
mają charakter znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej – bibliologii i
informatologii, jak również istotnej aktywności naukowej.
Jako najistotniejszy element oceny posłużyły trzy pozytywne konkluzje w recenzjach dr
hab. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Ireny Sochy z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Bogumiły Staniów, prof.
Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja habilitacyjna podzielając stanowisko i oceny sformułowane przez recenzentów,
postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z
uchwałą zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr Anicie Has-Tokarz stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
bibliologia i informatologia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

UCHWAŁA NR 244/2017
RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr Bożenie Czarneckiej

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu
24 października 2017 r. /na podstawie art. 18a ust.11 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ podjęła uchwałę o nadaniu dr
Bożenie Czarneckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Uzasadnienie
Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z autoreferatem habilitantki oraz trzema
pozytywnymi recenzjami i po dyskusji, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie (6 głosów
’za’ ) postanowiła poprzeć wniosek w sprawie nadania dr Bożenie Czarneckiej stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo.
Komisja opierając się na opiniach recenzentów, uznała, że przedstawiony przez dr Bożenę
Czarnecką we wniosku dorobek naukowy (w tym jako osiągnięcie naukowe monografia
pt. Wizerunek Konga Belgijskiego w piśmiennictwie polskim i niderlandzkojęzycznym )
oraz opisana w autoreferacie aktywność naukowa mają charakter znacznego wkładu w
rozwój dyscypliny naukowej – literaturoznawstwa, jak również istotnej aktywności
naukowej.
Jako najistotniejszy element oceny posłużyły trzy pozytywne konkluzje w recenzjach
prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrówki z Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr. hab.
Jerzego Kocha z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr. hab. Marcina
Polkowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Komisja habilitacyjna podzielając stanowisko i oceny sformułowane przez recenzentów,
postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z
uchwałą zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr Bożenie Czarneckiej stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

UCHWAŁA NR 245/2017
RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr. Michałowi Grechowi

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu
24 października 2017 r. /na podstawie art. 18a ust.11 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ odmówiła nadania dr. Michałowi
Grechowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo.
Uzasadnienie
Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z autoreferatem habilitanta, trzema recenzjami
(jedną z negatywnym wnioskiem, dwiema z pozytywnym), po rozmowie z habilitantem
oraz wnikliwej dyskusji, w głosowaniu jawnym (2 głosy ’za’ , 3 głosy ’przeciw’ i 2
’wstrzymujące się’) postanowiła przedstawić Radzie Wydziału Filologicznego uchwałę
zawierającą opinię, w której opowiedziała się przeciwko nadaniu dr. Michałowi Grechowi

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w
dyscyplinie językoznawstwo.
Komisja, opierając się na opiniach recenzentek i członków komisji, a także rozmowie z
habilitantem, uznała, że przedstawione przez dr. Michała Grecha we wniosku osiągnięcie
naukowe Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski, na które składają się
monografia pt. Obraz ‘uniwersytetu’ w opinii mieszkańców Polski oraz 16 szczegółowych
artykułów problemowych, nie ma charakteru (wskazanego w ustawie) znacznego wkładu
w rozwój dyscypliny naukowej – językoznawstwa. Mimo uwzględnienia intensywności
różnych działań habilitanta na polu nauki i dydaktyki, komisja uznała, że dr Michał Grech
nie spełnia warunków stawianych przed kandydatami do stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
Jako najistotniejszy element oceny posłużyły recenzje prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej z
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Jolanty Maćkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego
oraz dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, prof. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie.
Komisja habilitacyjna, po rozważeniu stanowisk i ocen sformułowanych przez
recenzentki, postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego z uchwałą zawierającą opinię opowiadającą się przeciwko nadaniu dr.
Michałowi Grechowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem
Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 246/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dr Agnieszki Jagodzińskiej

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu
24 października 2017 r. /na podstawie art. 18a ust. 2 i 3 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ wyraziła zgodę na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Jagodzińskiej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 246a/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej
dr Agnieszki Jagodzińskiej

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu 24
października 2017 r. /na podstawie art. 18a ust. 5 pkt. 2 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ powołała trzech członków komisji
habilitacyjnej dr Agnieszki Jagodzińskiej: prof. dr hab. Małgorzatę Łoboz (sekretarz),
prof. dr hab. Eugenię Prokop-Janiec (recenzent), dr hab. Teresę Bruś, prof. UWr
(członek).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 247/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych
mgr. Janowi Wieczorkowi oraz uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu
24 października 2017 r. /na podstawie art. 14 ust.2 pkt. 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ nadała mgr. Janowi Wieczorkowi
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
językoznawstwo.
Rada podjęła również uchwałę o uznaniu rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Uchwała nr 248/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Katarzyny Setkowicz

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r.
/na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ wyznaczyła na recenzentów w przewodzie
doktorskim mgr Katarzyny Setkowicz:
1. dr hab. Karolinę Kumor, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
2. dr hab. Bożenę Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 248a/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji doktorskiej
mgr Katarzyny Setkowicz

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r.
/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
2016, poz. 882, z późn. zm.)/ powołała komisję doktorską do przeprowadzenia czynności
w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Setkowicz określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, w składzie: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr przewodnicząca, dr hab. Dariusz Dybek, prof. dr hab. Stefan Kiedroń, dr hab. Jerzy
Kroczak, dr hab. Marcin Kurek, prof. dr hab. Jolanta Ługowska, dr hab. Maja Pawłowska,
prof. UWr, dr hab. Karolina Kumor, prof. UW - recenzentka, dr hab. Bożena Koredczuk,
prof. UWr - recenzentka, prof. dr hab. Beata Baczyńska - promotor.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 248b/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego
w zakresie dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu egzaminu z
dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim
mgr Katarzyny Setkowicz

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r.
/ na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586)/ powołała
w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Setkowicz komisję do przeprowadzenia
egzaminu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa w składzie: (Zespół L1)
dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr - przewodnicząca
dr hab. Anna Gajdis
dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr
prof. dr hab. Marek Bratuń
dr hab. Karol Zieliński
prof. dr hab. Beata Baczyńska - promotor
dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr - recenzentka
oraz wyznaczyła zakres tego egzaminu: literaturoznawstwo ze szczególnym
uwzględnieniem literatury hiszpańskiej Złotych Wieków (XVI i XVII wiek).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 249/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
dr. Michała Rydlewskiego

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października 2017

r. /na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ wyznaczyła na recenzentów w
przewodzie doktorskim dr. Michała Rydlewskiego:
1. prof. dr. hab. Wojciecha J. Bursztę z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
2. dr hab. Małgorzatę Lisowską-Magdziarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 249a/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji doktorskiej
dr. Michała Rydlewskiego

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ powołała komisję doktorską do
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim dr. Michała Rydlewskiego
określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w składzie:
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr - przewodniczący, dr hab. Jerzy Biniewicz, prof.
UWr, prof. dr hab. Marek Bratuń, dr hab. Urszula Glensk, dr hab. Jacek Grębowiec,
dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr, prof. dr hab. Izabela Surynt, prof. dr hab. Wojciech
J. Burszta (SWPS) - recenzent, dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (UJ) –
recenzentka, dr hab. Aleksander Woźny, prof. UWr - promotor.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 249b/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie
dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny
podstawowej w przewodzie doktorskim dr. Michała Rydlewskiego

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. /
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586)/ powołała
w przewodzie doktorskim dr. Michała Rydlewskiego komisję do przeprowadzenia
egzaminu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa w składzie: (Zespół L1)
dr hab. Ewa Grzęda, prof. UWr - przewodnicząca
dr hab. Anna Gajdis
dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr
prof. dr hab. Marek Bratuń

dr hab. Karol Zieliński
dr hab. Aeksander Woźny, prof. UWr - promotor
ooraz wyznaczyła zakres tego egzaminu: literaturoznawstwo
uwzględnieniem perspektywy antropologicznej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ze szczególnym

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 250/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Marty Dobrowolskiej-Pigoń

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ wyznaczyła na recenzentów
w przewodzie doktorskim mgr Marty Dobrowolskiej-Pigoń:
1. prof. dr hab. Iwonę Nowakowską-Kempną z Akademii im. Jana Długosza
2. dr hab. Alicję Nowakowską, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 250a/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji doktorskiej
mgr Marty Dobrowolskiej-Pigoń

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ powołała komisję doktorską do
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marty DobrowolskiejPigoń określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, w składzie: dr hab. Anna Majewska-Tworek - przewodnicząca, dr hab. Elżbieta

Biardzka, prof. UWr, dr hab. Zofia Chłopek, prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, dr hab.
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, prof. dr hab. Anna Dąbrowska, dr hab. Marek
Kuźniak, prof. UWr, dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr, prof. dr hab. Iwona
Nowakowska-Kempna (AJD) – recenzentka, dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr
- recenzentka, dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr – promotor.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 250b/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w
zakresie dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny
podstawowej w przewodzie doktorskim
mgr Marty Dobrowolskiej-Pigoń

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. / na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz.
1586)/ powołała w przewodzie doktorskim mgr Marty Dobrowolskiej-Pigoń komisję
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie językoznawstwa w
składzie: (Zespół J1)
dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna – przewodnicząca
dr hab. Anna Majewska-Tworek
dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz
dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr
dr hab. Edyta Błachut
dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr - promotor
dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr - recenzentka
oraz wyznaczyła zakres tego egzaminu: językoznawstwo ze szczególnym
uwzględnieniem semantyki leksykalnej ze szczególnym uwzględnieniem badań
nad znaczeniem nazw emocji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 251/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego
mgr Kamili Michalak

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /na podstawie art. 14 ust. 4 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ zamknęła przewód doktorski
mgr Kamili Michalak (obecnie Margielska).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 252/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego
mgr. Waldemara Gruszczyńskiego

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /na podstawie art. 14 ust. 4 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ zamknęła przewód doktorski
mgr. Waldemara Gruszczyńskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 253 /2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego
mgr Joanny Skorupskiej

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /na podstawie art. 14 ust. 4 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ zamknęła przewód doktorski
mgr Joanny Skorupskiej na wniosek doktorantki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

Uchwała nr 254/2017
Rady Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia terminu złożenia pracy doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Niechcaj-Nowickiej

Rada Wydziału Filologicznego UWr na posiedzeniu w dniu 24 października
2017 r. /na podstawie art. 14 ust. 4 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 2016, poz. 882, z późn. zm.)/ wyznaczyła termin złożenia
pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Niechcaj-Nowickiej - do
30 stycznia 2018 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Marcin Cieński

