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Uchwała Rady
Dyscypliny naukowej Nauki Sncjulagiczng
uniwersymu Mikolaja Kopermkaw Yeruniu

: dnia 03 grudnia 2019 r.

Nr 5/1019/2020/15

w sprawle nadania slnpnTa naukuwegn dra habilitowanego
dr. Michalow,wrómewskiemu

Na podśtawre lm zs pkl, , nnn nrr zarz rm 2 ustawy : drwa u mmm 2003 r ,: xtonmazh naukowym , tylu/e
naukawym orozorraomnrr, , tytule wmkrefre rzmk, (w Dz u.zz,717r.noz 1789121me1wH71ku „rr Ug
Ustawy z amo 3 Mpa: 2013 , Przeplxy wprowadza/ace ustawe , Prawo a szko/mcrwre wzxzym , na,/ce ,az u
noz 1559).

Rada Dyscyplmy Naukowe. Nauk, Sar/amg,:zne Uniwersytetu Mlkułaiz Kupermka w Tarunm
pustanawlz (u następuje:

9]
Nadaje się dr ' haww, wrót„ewskrernu smnveń naukowy aokmra mo„irnwznego w dzxedzmie
nauk Spolecmych , dyswphme nauk, soqologmme.

@ 2

Uchwała wchodz,w zyme z dmem podyęcra.

Ulasadnlenie

Rada Dvscvany Naukowe, Nauk, Sacmlugrcmż umwersyreru Mrkoazja Kavernlka w Toruniu
po zapoznamu s,ę z recenqam: anrmutowanymr wtnku pustępuwania hab,|,tacy]negc przez prof dr
hab Antuninę Ostrawską uraz dr hab Danutę PenkalęrGawęcką, prof UAM i dr hab wkodzmrerza
Pralkuwskmge, prof umcs oraz uchwałą kom„ Heb tacyme) powolane, przez Cenimną knrmsyę
ds Sic-pm , Tylulow uchwaką : dnia 7 maja 2019 r, w cem przeprowadzema czynnoścr w
postępowaniu nan-,iracyynym dra Michau Wromewskiego, poddała sprawę dysku„ Poasrawą oceny
dokonań hamlrlama hyh zgaoszonz Jako osrągnręoo naukowe monogram „Medykahzaqa
nadpobudhwośc, ou globalnego standardu do pervferwnvch prakwk", a także snurządmnv przez
habmmnxa aumrełeral, wykaz nuhnkaq, oraz pomsxałych forrn akrywnośc, naukowe„ aydakryczne,
|orgamzacqu, ; rakze recenzye oraz emme nt wyze, wymemonegodorobku

w wynrku przeprowadzone. dyskusxy Rada podmenu ummę Komis' Haoiuracyynei co do
spswema przez dra Mrcnaka Wromewskmgo kryreno'w , orzeskanek umoznwnrącycn nadame mu
stupma naukowego dakmra ha hmwanego w dzledzmre nauk sochacznych , dvscyahme nauk,
sociomgiczno

Ucnwm zastała podjęta w gaosowanm Iamym, w obecnosc, 7 z 13 osob uprawmmnynh do
gaosowanra, oddana 7 głosów, w mym wszysxlue „za”

Pnnlewn roznrzygmęcre uwzgkądnra w canośc', ządame strony, na onasrawn am 107 g 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r * Kodeks oosręoownnra admmistracwnego odsxąprono od
ulasadmema nimejsze, uchwatv
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P(xewodnitzący Rady Dyscyphnv Naukowe1 NaukiSat/a/oqrczne

Prawdmaąq Rad Dyscyphny
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Dr hab Krn/szwy. « (J@L UMK
WMD KH W UMK


