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Poz. 40 

UCHWAŁA NR 40 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

 w sprawie powołania komisji ds. doktorskich i habilitacyjnych  

 

Na podstawie § 49 pkt 1 i 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 

z 2019 r. poz. 190), § 17 ust. 5 oraz § 21 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 

określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia 

doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 

340 z późn. zm.), § 10 ust. 4 załącznika nr 2 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego 

na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.), § 4 ust. 

4 zarządzenia nr 122 Rektora UW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nostryfikacji 

stopni naukowych nadanych za granicą  (Monitor UW z 2020 r. poz. 257), § 21 ust. 1 i 

2 Regulaminu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r poz. 190), 

§ 1 zarządzenia nr 182 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. 

(Monitor UW z 2019 r. poz. 397) Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia postanawia, co 

następuje:  

§ 1 

Powołuje się komisję ds. doktorskich i habilitacyjnych w składzie:  
1) dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak;   
2) dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz.;  
3) dr hab. Michał Herer;  
4) dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz.;  
5) prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska; 
6) dr hab. Mateusz Salwa; 
7) prof. dr hab. Szymon Wróbel.  

 
 

§ 2 

Określa się następujący zakres zadań komisji, o której mowa w ust. 1:  
1) wskazywanie kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych;   
2) wskazywanie kandydatów na członków komisji doktorskich, w tym recenzentów;  
3) wskazywanie kandydatów na członków komisji habilitacyjnych, w tym 

recenzenta;  
4) zadania związane z postępowaniem nostryfikacyjnym.  
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§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia: K. Paprzycka-Hausman 


