
Uchwała nr   46 /2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr Ewie Kobylińskiej                                               

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                                      

29 marca 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr Ewie Małgorzacie 

Kobylińskiej  pt.: „Prałaci i kanonicy kapituły płockiej w l. 1450 - 1526”. 

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

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 Ewie 

Małgorzacie Kobylińskiej i wyznaczeniem promotora głosowały 52 osoby, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego    

i wyznaczeniem promotora, oddano 52 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało 

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

Ewie Małgorzacie Kobylińskiej 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   47/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr. Maksymilianowi Piotrowi Sasowi                                               

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                                      

29 marca 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr. Maksymilianowi Piotrowi 

Sasowi  pt.: „Kult św. Piotra na ziemiach polskich i relacje monarchii 

wczesnopiastowskiej ze Stolicą Apostolską do końca XI w. w kontekście 

europejskim”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Romana Michałowskiego. 

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. 

Maksymilianowi Piotrowi Sasowi  i wyznaczeniem promotora głosowały 52 osoby, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego    

i wyznaczeniem promotora, oddano 52 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało 

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

Maksymilianowi Piotrowi Sasowi  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  48/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr. Marcinowi Januszowi 

Baranowskiemu  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                                      

29 marca 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr. Marcinowi Januszowi 

Baranowskiemu pt.: „Ceramika stołowa z czerwoną powłoką. Produkcja 

dolnomezyjskich centrów ceramicznych od końca I do połowy III w. n.e.”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Piotra Dyczka. 

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. Marcinowi 

Januszowi Baranowskiemu i wyznaczeniem promotora głosowały 52 osoby, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego    

i wyznaczeniem promotora, oddano 52 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało 

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

Marcinowi Januszowi Baranowskiemu 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  49/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr. Maciejowi Januszowi 

Kaźmierczakowi  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                                      

29 marca 2017 r. wszczęła przewód doktorski mgr. Maciejowi Januszowi 

Kaźmierczakowi pt.: „Kwatery ołtarza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy - 

fenomen niegruntowanych podobrazi drewnianych w malarstwie późnogotyckim”. 

Zarazem wyznaczyła na promotora: prof. dr. hab. Antoniego Ziembę. 

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. Maciejowi 

Januszowi Kaźmierczakowi i wyznaczeniem promotora głosowały 52 osoby, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za wszczęciem przewodu doktorskiego    

i wyznaczeniem promotora, oddano 52 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało 

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

Maciejowi Januszowi Kaźmierczakowi 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 

 

 

 

 

 


