
 

 

 

Poz. 110 

UCHWAŁA NR 110 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji doktorskiej 
do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w postępowaniu  

w sprawie nadania mgr. Michałowi Patrzałkowi stopnia doktora 

Na podstawie § 17 ust. 1-4 oraz § 18 ust. 2 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.) oraz na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 3 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 § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 
i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 
261), w związku z art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), 
w związku z § 6 ust. 8 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.), Rada Naukowa Dyscypliny Nauki 
Chemiczne postanawia, co następuje: 

§ 1 

W postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Patrzałkowi (nr PESEL 
XXXXXXXXXXX) stopnia doktora powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie: 
1)  prof. dr hab. Tomasz Bauer; 
2)  dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz.; 
3)  dr hab. Marcin Kałek; 
4)  dr hab. Piotr Kwiatkowski; 
5)  dr hab. Piotr Piątek; 
6)  dr hab. Jan Romański; 
7)  dr hab. Bartosz Trzaskowski. 

§ 2 

Określa się wytyczne dla Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu, o którym mowa 
w § 1, dotyczące liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej: jeden 
egzamin doktorski obejmujący problemy i zagadnienia naukowe ściśle związane 
z realizowaną pracą doktorską, przeprowadzany w formie ustnej. 
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§ 3 

W postępowaniu, o którym mowa § 1, powołuje się komisję do przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego w zakresie języka angielskiego w składzie: 
1)  prof. dr hab. Michał K. Cyrański – przewodniczący komisji; 
2)  mgr Iwona Warnowska-Szlęzak – egzaminator; 
3)  dr Hanna Majewska-Elżanowska – członek komisji; 
4)  prof. dr hab. Sławomir Sęk – członek komisji. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne: P. Kulesza 


