UNIWENSYTTT

MIKO{J{.IA KSFTRNIfiA

w r{:}t}Nt{J
Wydrial Fi{se*fii

if**uk $peil*ert'y'eh

Uchwala
Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu
z dnia 30 czerwca 2O2O r.

nr L4l2ot9l2020ltF

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

.

dr. Piotrowi Domerackiemu

Na podstawie art. 18 pkt.7 oroz art. 78a ust. 2 ustawy z dnia 74 marco 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

o

stopniach itytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2077 r., poz' 7789 ze zm.), w zwiqzku a art.
naukowym oroz
779 lJstawy z dnia 3 tipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce ustowq - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce
(Dz. U. poz. 1669).

Rada Dyscypliny Naukowej Fitozofio Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu postanawia co

nastqpuje:

51.
Nadaje siq dr. piotrowi Domerackiemu stopied naukowy doktora habilitowanego
na u k h u ma nistycznych i'dyscypl i nie filozofia

w

dziedzinie

s2'
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia"
Uzasadnienie
Rada Dyscypliny Naukowej Fitozofio Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu po zapoznaniu siq z
recenzjami sformutowanymiw toku postqpowania habilitacyjnego przez prof' dr. hab. Marka Drwiqgq

oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Wieczorka i prof. dr. hab. Krzysztofa Stachewicza oraz uchwatq Komisji
Habilitacyjnej powofane j przez Centralnq Komisjq ds. Stopni i Tytul6w uchwatq z dnia 9 stycznia 2020
roku w celu przeprowadzenia czynnoSci w postepowaniu habilitacyjnym dra Piotra Domerackiego,
poddala sprawe dyskusji. Podstawq oceny dokonad habilitanta byla zgtoszona jako osiqgniqcie
naukowe monografia ,,Horyzonty perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotnoicf',
a tak2e sporzqdzony przez habilitanta autoreferat, wykaz publikacji oraz pozostalych form aktywnoSci
naukowej, dydaktycznej organizacyjnej, a takie recenzje oraz opinie nt' wyzej wymienionego

i

i

dorobku.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada podzielila opiniq Komisji Habilitacyjnej co do spelnienia
przez dra piotra Domerackiego kryteri6w i przestanek umo2liwiajqcych nadanie mu stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie filozofia.
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Wy*rinl Fil*aofii
i bla*h 9p*l*ur*ych

do
Uchwafa zostala podjeta w glosowaniu tajnym, w obecnogcitT 222 os6b uprawnionych
ZA",0,,przeciw" i gtos,,WstrzymujEcy siQ"
gi.sowania, oddanO 17 glOS6w, w tym: 16 gtos6w
poniewai rozstrzygniqcie uwzglqdnia w catoSci 2qdanie strony, na podstawie art. 107 S 4 ustawy z
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstqpiono od uzasadnienia

l

-,

dnia 14 czerwca

-

niniejszej uchwatY.

PrzewodniczqcY
Rady DyscyPlinY N

zofia

ab. Zbigniew Nerczi.tk, Prof. UMK
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