
Uchwała nr  1/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie historii  
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 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 25 stycznia 2017 r., 

nadała Panu mgr. Piotrowi Janowi Chmielowi stopień doktora nauk 

humanistycznych  w zakresie historii, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: 

„Antemurale christianitatis? Dyplomacja wenecka wobec obcości i ekspansji 

osmańskiej (1573-1645)”  

Promotor:        prof. dr hab. Jan Kieniewicz 

Recenzenci :   dr hab. Adam Manikowski, prof. IH PAN 

                        dr hab. Piotr Tafiłowski 

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

stopnia naukowego doktora 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 

nadaniem Panu mgr. Piotrowi J. Chmielowi stopnia doktora głosowało 49 osób, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za nadaniem stopnia doktora oddano   

48 głosów, przeciw oddano 1 głos, wstrzymało się od głosowania  0 osób, oddano                

0 głosów nieważnych.  Wobec tego za nadaniem Panu mgr. Piotrowi J. Chmielowi 

stopnia doktora 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  2/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie historii sztuki 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 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 25 stycznia 2017 r., 

nadała Pani mgr Danucie Marii Hać stopień doktora nauk humanistycznych                   

w zakresie historii sztuki na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wyposażenie      

i wystrój kościoła i klasztoru św. Katarzyny w Krakowie w średniowieczu i na 

początku okresu nowożytnego”  

Promotor:         dr hab. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, prof. UW 

Recenzenci :   prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska 

                        ks. prof. dr hab. Andrzej Witko 

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

stopnia naukowego doktora 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 

nadaniem Pani mgr Danucie M. Hać stopnia doktora głosowało 49 osób, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za nadaniem stopnia doktora oddano   

48 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymała się od głosowania 1 osoba, 

oddano 0 głosów nieważnych.  Wobec tego za nadaniem Pani mgr  Danucie M. Hać 

stopnia doktora 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  3/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie archeologii 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 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 25 stycznia 2017 r., 

nadała Panu mgr. Szymonowi Lenarczykowi stopień doktora nauk 

humanistycznych  w zakresie archeologii, na podstawie rozprawy doktorskiej 

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

nad przemianami zabudowy miejskiej”  

Promotor:        prof. dr hab. Piotr Dyczek 

Recenzenci :   prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka 

                        prof. dr hab. Adam Łukaszewicz 

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

stopnia naukowego doktora 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 

nadaniem Panu mgr. Szymonowi Lenarczykowi stopnia doktora głosowało                      

49 osób, uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za nadaniem stopnia doktora 

oddano   44 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosowania  5 osób, 

oddano 0 głosów nieważnych.  Wobec tego za nadaniem Panu mgr. Szymonowi 

Lenarczykowi stopnia doktora 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  4/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie etnologii 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 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 25 stycznia 2017 r., 

nadała    Pani mgr  Marii Zuzannie Małanicz-Przybylskiej stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie etnologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: 

„Tradycja i współczesność na Skalnym Podhalu - studium z antropologii muzyki”  

Promotor:         dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW 

Recenzenci :   dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM 

                        prof. dr hab. Zbigniew Przerembski 

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

stopnia naukowego doktora 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 

nadaniem Pani mgr Marii Z. Małanicz-Przybylskiej stopnia doktora głosowało 49 

osób, uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za nadaniem stopnia doktora 

oddano 48 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymała się od głosowania                      

1 osoba, oddano 0 głosów nieważnych.  Wobec tego za nadaniem Pani mgr                 

Marii Z. Małanicz-Przybylskiej stopnia doktora oddano bezwzględną większość 

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do 

głosowania. 

Jednocześnie Rada Wydziału wyróżniła rozprawę doktorską.  

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

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 



Uchwała nr  5/2017 
Rady Wydziału Historycznego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie historii 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 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 25 stycznia 2017 r., 

nadała Pani mgr  Katarzynie Marii Wagner stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: 

„Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych miastach 

Rzeczypospolitej w XVII wieku”  

Promotor:         dr hab. Michał Kopczyński, prof. UW 

Recenzenci :   prof. dr hab. Edmund Kizik 

                        prof. dr hab. Cezary Kuklo 

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

stopnia naukowego doktora 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 

nadaniem Pani mgr Katarzynie M. Wagner stopnia doktora głosowało 49 osób, 

uprawnionych do głosowania było 59 osób. Za nadaniem stopnia doktora oddano 48 

głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymała się od głosowania 1 osoba, oddano 0 

głosów nieważnych.  Wobec tego za nadaniem Pani mgr  Katarzynie M. Wagner 

stopnia doktora oddano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

Jednocześnie Rada Wydziału wyróżniła rozprawę doktorską.  

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

prawomocna z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego 

 

 


