
UCHWAŁA Nr 38/ DNoS /2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce 

Wydziału Sztuk Pięknych  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 13 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania składów komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Gocha 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 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. 2 i 3 ustawy    

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) 

 

Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika         

w Toruniu postanawia co następuje:  

§1 

 

powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie: 

Dyscyplina podstawowa – Nauki o sztuce 

                    Przewodniczący:  dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK 

                           Członkowie:  prof. dr hab. Jerzy Malinowski 

                                                 prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska 

                                                 dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK 

                                                 dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK                                                 

Dyscyplina dodatkowa – Historia Sztuki 

                     Przewodniczący:  dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK 

                            Członkowie:  prof. dr hab. Jerzy Malinowski 

                                                   prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska 

                                                   dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK    

Język obcy nowożytny – Język niemiecki 

                      Przewodniczący:  dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK 

                                                   prof. dr hab. Jerzy Malinowski 

                                                   Lektor wyznaczony przez Studium Języków Obcych UMK 



§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

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

większością głosów (uprawnionych 18 osób, obecnych 10 osób, oddano 10 głosów, w tym        

za - 10 głosów, przeciw  - 0 głosów, wstrzymujące się - 0 głosów, nieważnych - 0  głosów). 

 

Mając na uwadze powyższe, Rada Dyscypliny Nauk o Sztuce Wydziału Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę w brzmieniu powołanym wyżej. 

                             

                                                                                  

                                                                                   Przewodniczący Rady Dyscypliny    

                                Nauk o Sztuce 

 

 

                      dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK 


