
 

Uchwała nr 161 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia recenzentów 

rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Palecznej 
 

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 (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 27  stycznia  2016 r.,                   

wyznaczyła na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Palecznej pt.:  

„Aspekty projektowania i oceny systemów informacyjno-wyszukiwawczych bibliotek 

na początku XXI w.”: 

1. Pana Profesora  dr hab. Mieczysława Muraszkiewicza (PW) 

2. Panią Profesor   dr hab. Jadwigę Woźniak-Kasperek (UW). 

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

wyznaczenia recenzentów 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 

wyznaczeniem recenzentów w osobach -  prof. dr hab. Mieczysława Muraszkiewicza  

i prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek głosowały 54 osoby, uprawnionych do 

głosowania było 70 osób. Za wyznaczeniem recenzentów oddano 54 głosy, przeciw 

oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 0 osób.  Wobec tego za 

wyznaczeniem recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Dominiki Palecznej 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 162 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia recenzentów 

rozprawy doktorskiej mgr. Szymona M. Lenarczyka 
 

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 (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 27 stycznia 2016 r.,                   

wyznaczyła na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Szymona M. Lenarczyka 

pt.:  „Warsztaty rzemieślnicze w Ptolemais   w okresie późnorzymskim. Ze studiów 

nad przemianami zabudowy miejskie.”: 

1.  Panią Profesor   dr hab. Ewdoksię Papuci-Władykę (UJ) 

2.  Pana Profesora  dr hab. Adama Łukaszewicza (UW). 

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

wyznaczenia recenzentów 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 

wyznaczeniem recenzentów w osobach -  prof. dr hab. Adama Łukaszewicza  i prof. 

dr hab.  Ewdoksii Papuci-Władyki głosowały 54 osoby, uprawnionych do głosowania 

było 70 osób. Za wyznaczeniem recenzentów oddano 54 głosy, przeciw oddano 0 

głosów, wstrzymało się od głosowania 0 osób.  Wobec tego za wyznaczeniem 

recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Dominiki Palecznej 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 

 

 

 

 


