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Uchwala Rady

Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu
z dnia 12 listopada 2OL9r,

Nr tl20r9l2o20lts

w sprawie nadania stopnia naukowego dra habilitowanego
prof. Dariuszowi Jemielniakowi

No podstawie oft. 78 pkt. 7 oroz ort. 78o ust. 2 ustawy z dnio 74 marca 2003 r. o stopnioch naukowych i tytule
noukowym oroz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.lJ. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.) w zwiqzku z art. 179

Ustowy z dnia 3 lipca 2078 r. Przepisy wprowadzojgce ustowe - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nouce (Dz. U.

poz. 1669).

Rada Dyscypliny Naukowej Nouki Socjologiczne Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu
postanawia co nastqpuje:

51.

Nadaje siq prof. Dariuszowi Jemielniakowi stopiefi naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk spofecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne.

52.

Uchwafa wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu
po zapoznaniu siq z recenzjamisformulowanymi w toku postqpowania habilitacyjnego pruez prof. dr
hab. Andrzeja Kaletq, dr hab. Magdalenq Szpunar, dr hab. Piotra Jabkowskiego oraz uchwalq Komisji
Habilitacyjnej powotanej przez Centralnq Komisjq ds, Stopni iTytuf6w uchwalq zdnia 4 czerwca 201,9

r. w celu przeprowadzenia czynnoSci w postqpowaniu habilitacyjnym prof. Dariusza Jemielniaka,
poddala sprawq dyskusji. Podstawq oceny dokonad habilitanta byl cykl publikacji ,,Socjologia
lnternetu. Metody cyfrowych badaf spofecznych", sporzqdzony przez habilitanta autoreferat, wykaz
publikacji oraz pozostafych form aktywnoSci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, a tak2e

recenzje osiqgniqi tego dorobku.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada podzielila opiniq Komisji Habilitacyjnej co do
spelnienia przez prof. Dariusza Jemielniaka kryteri6w i przeslanek umo2liwiajqcych nadanie mu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych i dyscyplinie nauki
socjologiczne.

Uchwala zostafa podjqta w glosowaniu tajnym, w obecnoSci 10 z 13 os6b uprawnionych do
glosowania, oddano 10 gfos6w, w tym wszystkie ,,2a" .

Poniewa2 rozstrzygniqcie uwzglqdnia w calo5ci 2qdanie strony, na podstawie art. I07 5 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego odstqpiono od

uzasadnienia niniejszej uchwafy.
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