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Porządek obrad wspólnej Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach  

nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce - 18.05.2022 r.: 

 

1. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji doktorskiej w 

przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Ciesielskiego 

2. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji doktorskiej w 

przewodzie doktorskim mgr Anny Figiel 

3. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji doktorskiej w 

przewodzie doktorskim mgr Marii Pawlickiej 

4. Wyznaczenie recenzentów oraz powołanie komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Artura Borowieckiego 

5. Wyznaczenie recenzentów oraz powołanie komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Siniarskiej-Tuszyńskiej 

6. Wyznaczenie recenzentów oraz powołanie komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Emila Sowińskiego 

7. Wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawła 

Skalskiego 

8. Wyznaczenie składów komisji egzaminacyjnych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora mgr. Artura Borowieckiego 

9. Wyznaczenie składów komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława 

Grzechowiaka 

10. Wyznaczenie składów komisji egzaminacyjnych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora mgr Elizy Matusiak 

11. Wyznaczenie składów komisji egzaminacyjnych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora mgr Agnieszki Pawlak 

12. Wyznaczenie składów komisji egzaminacyjnych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora mgr Katarzyny Szklarek-Zarębskiej 

13. Zaopiniowanie składów komisji ewaluacyjnych, dokonujących oceny śródokresowej 
doktorantów oraz ewaluacji opieki naukowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
w roku akad. 2021/2022 w dyscyplinie nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce 

 
 

       Z poważaniem 
 

Przewodnicząca Komisji UŁ 
do spraw stopni naukowych  

           w dyscyplinach nauki o kulturze i religii 
               oraz nauki o sztuce 
                        (    –    ) 

        dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ 


