
Uchwała nr  181 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Agaty Zuzanny Wiśniewskiej                     

i wyznaczenia promotora  
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 

2014 r. poz. 1852 ze zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), Rada Wydziału 

Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu 30 marca 2016 r.                       

wszczęła przewód doktorski mgr Agacie Zuzannie Wiśniewskiej pt.: „Okres 

wpływów rzymskich i wędrówek ludów na obszarze tzw. grupy barckiej” 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Wojciecha Nowakowskiego. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 

wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, jest podejmowana w 

głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.                  

W głosowaniu tajnym nad wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Agacie Zuzannie 

Wiśniewskiej i wyznaczeniem promotora głosowało 58 osób, uprawnionych do 

głosowania było 70 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem 

promotora, oddano 58 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od 

głosowania 0 osób.  Wobec tego za wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Agacie 

Zuzannie Wiśniewskiej i wyznaczeniem promotora, oddano bezwzględną 

większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest 

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 

 

 

 

 
 



 
Uchwała nr  182 

Rady Wydziału Historycznego 
z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Agaty Anny Deptuły   i wyznaczenia 
promotora  

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 

2014 r. poz. 1852 ze zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), Rada Wydziału 

Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu 30 marca 2016 r.                       

wszczęła przewód doktorski mgr Agacie Annie Deptule pt.: „Inskrypcje ścienne              

z dolnego kościoła w Banganarti” 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Adama Łajtara. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 

wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, jest podejmowana w 

głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.                  

W głosowaniu tajnym nad wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Agacie Annie 

Deptule i wyznaczeniem promotora głosowało 58 osób, uprawnionych do głosowania 

było 70 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora, 

oddano 58 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 0 osób.  

Wobec tego za wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Agacie Annie Deptule                     

i wyznaczeniem promotora, oddano bezwzględną większość głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest 

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 

 

 

 

 



 
Uchwała nr  183 

Rady Wydziału Historycznego 
z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Irinie Koluzaevej   i wyznaczenia 
promotora oraz promotora pomocniczego 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 

2014 r. poz. 1852 ze zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), Rada Wydziału 

Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu 30 marca 2016 r.                       

wszczęła przewód doktorski mgr Irini Koluzaevej pt.: „Filon Kmita 

Czarnobylski: gente Ruthenus natione Lithuanus” 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Jana Kieniewicza oraz na 

promotora pomocniczego dr. Hieronima Gralę. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 

wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, jest podejmowana w 

głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.                  

W głosowaniu tajnym nad wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Irini Koluzaevej      

i wyznaczeniem promotora głosowało 58 osób, uprawnionych do głosowania było           

70 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora, oddano      

58 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 0 osób.  Wobec 

tego za wszczęciem przewodu doktorskiego mgr Irini Koluzaevej i wyznaczeniem 

promotora, oddano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest 

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 

 

 

 

 


