
Uchwała nr 184 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia recenzentów 

rozprawy doktorskiej mgr. Piotra J. Chmiela 
 

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 30 marca 2016 r.,                   

wyznaczyła na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra J. Chmiela pt.:  

„Antemurale christianitatis? Dyplomacja wenecka wobec obcości i ekspansji 

osmańskiej (1573-1645)”: 

1.  Pana Profesora   dr hab. Adama Manikowskiego, prof. IH PAN  

2.  Pana Profesora  dr hab. Piotra Tafiłowskiego  (UMCS). 

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 -  dr hab. Adama Manikowskiego, prof. IH 

PAN  i dr hab.  Piotra Tafiłowskiego głosowało 58 osób, uprawnionych do głosowania 

było 70 osób. Za wyznaczeniem recenzentów oddano 58 głosów, przeciw oddano            

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

recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra J. Chmiela 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 185 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta 

rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Kowalewskiego 
 

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 30 marca 2016 r.,                   

wyznaczyła trzeciego recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza 

Kowalewskiego pt.:  „Wytwórczość krzemieniarska społeczności <trzcinieckiego 

kręgu kulturowego>  na Niżu Polskim”: Panią Profesor   dr hab. Lucynę Domańską.  

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 recenzenta w osobie -  prof. dr hab. Lucyny Domańskiej głosowało            

58 osób, uprawnionych do głosowania było 70 osób. Za wyznaczeniem recenzentów 

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

Wobec tego za wyznaczeniem recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza 

Kowalewskiego 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 

 

 

 

 

 


