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Poz. 37 

UCHWAŁA NR 37 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  
mgr. Michała Ludwickiego 

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1669 z późn. zm.), § 19 ust. 3 załącznika do uchwały 494 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów 
Doktoranckich (Monitor UW z 2012 r. poz. 88 z późn. zm.), Rada Naukowa Dyscypliny 
Filozofia uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W związku z nieprzedstawieniem rozprawy doktorskiej, zamyka się przewód 
doktorski mgr. Michała Ludwickiego (nr PESEL: 00000000000) otwarty dnia 17 maja 
2011 r. przez Radę Naukową Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł 
rozprawy doktorskiej: „Niepełnosprawność jako forma życia: istota, postawa i 
postrzeganie zjawiska”, promotor: prof. dr hab. Paweł Łuków 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule, jeżeli osoba 
ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do 
egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki 
organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. Wobec 
nieprzedstawienia rozprawy doktorskiej przez mgr. Michała Ludwickiego, Rada 
Naukowa Dyscypliny Filozofia postanowiła przeprowadzić głosowanie w sprawie 
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Ludwickiego.  

W głosowaniu tajnym nad zamknięciem przewodu głosowało 13 osób, 
uprawnionych do głosowania było 17 osób. Za zamknięciem przewodu oddano 12 
głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się od głosu 0 osób, 1 osoba nie 
zaznaczyła odpowiedzi. Wobec tego za zamknięciem przewodu oddano bezwzględną 
większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania. 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADA NAUKOWA DYSCYPLINY FILOZOFIA 
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Pouczenie 

 

 Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie (zob. postanowienie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2015 r., II 
SA/Wa 299/15). 

 
 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia: K. Paprzycka-Hausman 


