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UCHWAŁA NR 38/2021  
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii 
Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie 

doktorskim mgr Agnieszki Maciejewskiej (nauki o kulturze i religii) 
 
 

Na podstawie § 22 ust.1 pkt 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, w związku z § 7 ust. 4 ww. uchwały (Monitor UW  
z 2019 r., poz. 340 z późn zm.,) oraz art. 101 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-Co-V-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) Rada Wydziału „Artes Liberales”, 
działająca jako Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze  
i Religii, postanawia, co następuje: 
 

§ 1 

Występuje się do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu 
Warszawskiego o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki 
Maciejewskiej (nauki o kulturze i religii) pt.: The Reception of Queen Cleopatra VII 
Philopator in Children's and Youth Culture (Recepcja postaci Kleopatry VII Filopator  
w kulturze dziecięcej i młodzieżowej) w osobach:  

1. dr hab.  Katarzyny Jerzak, State University of New York 
2. dr hab. Magdaleny Kamińskiej, prof. UAM.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 
wyznaczenia recenzentów 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 wyznaczeniem recenzentów w osobach dr hab.  
Katarzyny Jerzak oraz dr hab. Magdaleny Kamińskiej, prof. UAM, uzyskano 
następujące wyniki: 

1. w osobie dr hab.  Katarzyny Jerzak: 
- uprawnionych do głosowania  38 
- obecnych    28 
- głosów ważnych   28 

- głosów nieważnych  0 

- głosów „tak”    28 
- głosów „nie”   0 



 
- głosów „wstrzymuję się”  0   

 
2. W osobie dr hab. Magdaleny Kamińskiej, prof. UAM: 

- uprawnionych do głosowania  38 
- obecnych    28 
- głosów ważnych   28 

- głosów nieważnych  0 

- głosów „na tak”    28 
- głosów „nie”   0 

- głosów „wstrzymuję się”  0   

 

 
Wobec tego za wystąpieniem o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr 
Agnieszki Maciejewskiej oddano bezwzględną większość głosów przy obecności  
co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dziekan Wydziału „Artes Liberales”: R. Sucharski 

 


