
Uchwała nr 77 /2016 
Komisji ds. Rozpraw Doktorskich 

z dnia 26 września 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  
mgra Tomasza Gałczyńskiego 

 

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

- działając na podstawie uchwały nr 65/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz § 

7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 

2015r. 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 26 września 2016 r.  – przyjąć i  dopuścić do publicznej obrony 

rozprawę doktorską mgra Tomasza Gałczyńskiego  nt. „Zgoda uprawnionego jako 

przesłanka uchylająca odpowiedzialność cywilną prasy za naruszenie prawa do 

prywatności”. 

Wynik głosowania: uprawnionych: 10 osób, obecnych: 6 osób, oddano: 6 głosów, za: 6 

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

Dziekan 
         Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uchwała nr 93/2016 
Rady Wydziału Prawa i Administracji 

z dnia 24 października 2016 r. 
 

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab. Jakubowi Stelinie 

 
§ 1 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z 
późn. zm.) oraz §21 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 
października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora (Dz.U. 2015.1842) Rada Wydziału Prawa i Administracji UG, po zapoznaniu 
się z opinią Zespołu, w  dniu 24 października 2016r.,  w głosowaniu tajnym, wyznaczyła 
kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie Panu prof. UG, dr hab. Jakubowi 
Stelinie tytułu naukowego profesora nauk prawnych: 
 

1. Prof. dr hab. Krzysztofa Wojciecha Barana z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie,  

2. Prof. dr hab. Bogusława Cudowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku,  

3. Prof. dr hab. Ludwika Florka z Uniwersytetu Warszawskiego, 

4. Prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

5. Prof. dr hab. Zbigniewa Górala z Uniwersytetu Łódzkiego,  

6. Prof. dr hab. Zbigniewa Hajna z Uniwersytetu Łódzkiego, 

7. Prof. dr hab. Tadeusza Kuczyńskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, 

8. Prof. dr hab. Waleriana Sanetrę z Uniwersytetu w Białymstoku,  

9. Prof. dr hab. Michała Seweryńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, 

10. Prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 
Wynik głosowania: uprawnionych:  39 osób, obecnych: 28 osób, oddano: 28 głosów, za: 28 
głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki 



Prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


