
Uchwała nr 27 /2016 

Komisji ds. Rozpraw Doktorskich 

z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  

mgr Dominiki Rydlichowskiej 

 

Komisja ds. Rozpraw Doktorskich nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji postanawia 

- działając na podstawie uchwał nr 89/2012, 104/2014, 75/2015 Rady Wydziału Prawa i 

Administracji oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w 

przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  

po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów,  w 

głosowaniu tajnym, dnia 11 kwietnia  2016 r.  – przyjąć i  dopuścić do publicznej obrony 

rozprawę doktorską mgr Dominiki Rydlichowskiej nt. „Actio in rem a ograniczenie 

odpowiedzialności w prawie morskim”. 

Wynik głosowania: uprawnionych: 10 osób, obecnych: 7 osób, oddano: 7 głosów, za: 7 

głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. 

Dziekan 

         Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 28/29/2016 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej 

mgr Marty Dargas 

 

 Rada Wydziału Prawa i Administracji UG postanawia - działając na podstawie art. 14 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.), po 

zapoznaniu się z rozprawą doktorską mgr Marty Dargas oraz opinią promotora, w 

głosowaniach tajnych, dnia 11 kwietnia 2016 r. – wyznaczyć recenzentów rozprawy 

doktorskiej mgr Marty Dargas nt. „Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku 

prawnego”: 

- prof. zw. dr. hab. Jerzego Zajadło, 

Wynik głosowania: uprawnionych: 39 osób, obecnych: 28 osób, oddano: 28 głosów, za: 27 

głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów. 

 - dr. hab. Jadwigę Potrzeszcz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Wynik głosowania: uprawnionych: 39 osób, obecnych: 29 osób, oddano: 29 głosów za: 28 

głosów,  przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos. 

Dziekan 

Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 

 

 


