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Nr Z/2019/2020/IS

w sprawie nadania stopnia nauknwggn dra habiiitowanego
dr. nanieiow enternu

No poosruwre art 13 pkt z oraz nm. ma mi 2 usiawyz drm: 14 morza 2003 r o słupki/am naukawym i tym/enaukowym praz o sropnrucnr zyrurn w zakresie Sztuk! It/ Dz.U z 2017 r, pal. 1739 ze zm] w związkuz orz 179USmwy z dnia 3 irpzo 21715 r przeprsy wylawndm/uce ustawę , Prawu „ szkolniawre wyzszym . nauce raz upoz 1559;

Rada Dyscypiiny Naukowei Nauki Sur/a/ugiclne Uniwerswem Mikoiaia kopernika w Toruniu
postanawia co następnie:

51.
Nadaje się or nanreiowr wioentemu stopien naukowy doktora nabrirtawanego w dziedzinie nauk
sppiecznycn ] dyscypiinie nauki soqaiogiczne.

& 7„

Uchwała wcnoozr w Zycie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Rada Dyscypiiny Naukowe; Nauki Sociologinns uniwersytetu Mikoiaia kopernika w Toruniu
po zapoznaniu się z recenzjami siprmuiowanymi w laku postepowania habilitacyjnego przez profdra hab Jerzego Kwaśniewskiego oraz prot dr hab. Andvzeja Rycharda i prot dr hab Grazynę
Skąpska maz uci-wata kom-sn naniinaonnei powoianei przez Centralną komisie ds. sropni i Tytułów
oehwaią z onia 7 maia 2019 r. w celu przeprowadzenia czynnnści w postępowaniu habilitatyjnym dra
Daniela chenlegn, poooaia sprawe dyskusn Podstawą peeny duknnań nabrinanta byl cykl puoirkaqi
pr „Dysfunkcyine aspekty w dzia!aniu siuzoy Bezpiecleńslwa”, na ktory skiaoara sie monografia nt
Zgnrie jabłka, zepwle Skrzynki r zie pawreirze Dy5funkqe w siuzore Bezpieczeństwa w lumch
SiedemdzieS/qtydiiosremoziesiqrycn xx wieku uraz trzy wskazane anykuty, a (akze sporządzany przezhabiliianta auroreierat, wykaz pubiikaqr oraz pozosraiycn form aktvwnosci naukową dydaktyczne]
larganizacylnei, a takze recenue osiągnięć tego dombku

w wyniku przeprawadzonej dyskusii, Rada podzielna opinie komisu Hakniitacyine, (o oo
xpeinienia przez dla Danreia wiceniegp krvleriów i przestanek umozhwiająQ/ch nadanie mu Stupma
naukowego doktura nabiinowanego w dziedzinie nauk spolecznycn r oyscypirnie nauki socjologiczne

Uchwala zastała padłem w gfosowaniu tajnym, w abecnnśd ]D 1 13 usób uprawnionych do
gtosowanra, oddana 10 głosów, w tym wszystkie „za"

Poniewaz rozstrzygnięcie uwzgieunia w caios żądanie strony, na podstawie art 107 5 4
ustawy z dnia 11: ozerwza 1950 r - Kudeks postepowania administracyjnego odsląpmnu od
uzasadmtma ninieisze, oenwaty
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