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Gdańsk, 24.05.2022  

 

Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 

2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności 

w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, 

w zw. z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). 
 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu  Gdańskiego 

uprzejmie informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
 

mgr. Adama Müllera 
 

pt.: „Szkoda i jej kompensacja w prawie karnym” 

została zaplanowana na dzień 6 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 
 

w trybie hybrydowym, na Wydziale Prawa i Administracji UG 

 w Sali im. prof. Donalda Steyera (2055), Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6  

oraz przy wykorzystaniu platformy MS Teams. 
 

Promotor:  

dr hab. Igor Zgoliński, prof. KPSW Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 
 

Recenzenci: 

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz   Uniwersytet Zielonogórski 
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie: 

https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona  

Praca doktorska została również wyłożona do wglądu w Bibliotece WPiA UG, Gdańsk, 

ul. Jana Bażyńskiego 6. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej WPiA UG 

pod adresem: 

https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_wpia/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie 

on-line, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl 

do dnia 03.06.2022 r. W dniu obrony wszystkim zgłoszonym zostanie udostępniony link 

do spotkania, umożliwiający uczestnictwo.  
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