
Uchwała nr 12/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Julii Marii Burdajewicz                                               

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 2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), 

Rada Wydziału Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu                                      

22 lutego 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr Julii Marii Burdajewicz                                        

pt.: „Early Byzantine wall paintings from Jiyeh (Porphyreon) in Lebanon. 

Iconographic study, technique of execution, conservation issues”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: dr. hab. Tomasza Waliszewskiego. 

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 Julii Marii 

Burdajewicz  i wyznaczeniem promotora głosowało 46 osób, uprawnionych do 

głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego   i wyznaczeniem 

promotora, oddano 46 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od 

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

Marii Burdajewicz  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 13/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Katarzynie Danys-Lasek                                               

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 2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), 

Rada Wydziału Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu                                      

22 lutego 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr Katarzynie Danys-Lasek                                        

pt.: „Ekonomia i relacje handlowe oazy Fajum  w okresie od V do XII w. n.e.  na 

podstawie amfor z Deir el-Naqlun”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: dr hab. Annę Wodzińską. 

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 Katarzynie 

Danys-Lasek i wyznaczeniem promotora głosowało 46 osób, uprawnionych do 

głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego   i wyznaczeniem 

promotora, oddano 46 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od 

głosowania 0 osób. Wobec tego za wszczęciem przewodu doktorskiego mgr 

Katarzynie Danys-Lasek 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 14/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr. Tarasowi Kovaletsowi                                             

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 2003 r. nr 65, poz. 595, z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule), 

Rada Wydziału Historycznego, w składzie jak w załączniku, w dniu                                      

22 lutego 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr. Tarasowi Kovaletsowi                                        

pt.: „Powstanie kozackie 1630 roku”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego. 

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. Tarasowi 

Kovaletsowi  i wyznaczeniem promotora głosowało 46 osób, uprawnionych do 

głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego   i wyznaczeniem 

promotora, oddano 46 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od 

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

Tarasowi Kovaletsowi  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 

 

 

 

 


