
UCHWAŁA Nr 44/DSPiKDS/2022 
Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki  

Wydziału Sztuk Pięknych  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 7 czerwca 2022 roku 
 

w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i obrony oraz 

przyjęcia rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym Panu mgr. Piotrowi Czyżowi 

 

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Senatu nr 89 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie  

postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  

(Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 210 ze zm.) 

Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postanawia co następuje:  

§1 

Powołuje się Komisję Doktorską do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia                    

do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora  w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Panu     

mgr. Piotrowi Czyżowi w składzie: 

 

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska 

dr hab. Agata Dworzak-Subocz - Promotor 

dr hab. Dorota Optułowicz - McQuaid, prof. ASP, w Warszawie– Recenzent 

prof. Sławomir Ćwiek,  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – Recenzent 

prof. dr hab. Grzegorz Nowicki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Recenzent 

dr hab. Marek Zajko, prof. UMK 

dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK  

prof. dr hab. Anna Wysocka 

prof. dr hab. Marian Stępak 

dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK 

dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK 

 



§2 

Uzasadnienie 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym za pomocą systemu ankieter.umk, 

bezwzględną większością głosów, w obecności 46 osób z 63 osób uprawnionych                              

do głosowania, oddano 45 głosów, w tym przy stosunku głosów: 43 - za; 0 - przeciw;                             

2 – wstrzymujące się;  0 – nieważnych.  

Ponieważ rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 107 § 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od 

uzasadnienia niniejszej uchwały.                                                                                            

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.      
                                                                                              Z up. Przewodniczącej Rady Dyscypliny  
                                         Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki 
 
 
                  Prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik                                   


