UCIIWAŁA Nr .l9l2019

RADY w\'DzIAŁU TEoLoGIczNEGo
UDiwersytetuMikolaja Kopernika w Toruniu
z dnia 24 kwietnia2019roku
w sprawie wszczęciapostępowaniao nadanieĘtulu profesora
w dziedzini€ Dauk teologiczDychks. dr. hab. zbigniewowi wANATowI
Na podstawieart.27 pk'. I oftz art.2,1ust.2 pkt' l i 2, ań. 27 ust.3 ustawyz dnia 14
marca2003 roku o stopniachi Ętule naukowymoraz o stopniachi tytulew zakresiesŹuki
(Dz. U. z2017 r.' poL l789 ze zm'),RozpoĘqdzeniaMinistraNauki i szkolnictwawyższego
z dnia 19 stycmia 2018 r. w sprawieszczegóIowegotrybu i warunków przeprowadzania
czynności
w przewodzie doktorskim'w postępowaniu
habilitacyjnymomz w postępowaniu
o nadaniet},tułu
profesora(Dz. U, z 30.01'2018r ', poz. 26I) otaz w związkuz art. l79.l ' ust.
2 ustawyz dnia 3 lipca 2018 roku Przepisywprowadzające
ustawę_ Plawo o szkolnictwie
wyższym
i nauce(Dz.U. 22018r.,poz.1669ze zm')
RadawydziałuTeologicznegoUniwęrs}tefu
MikołajaKopemika
w Toruniupo zapoznaniusię z dokumentacjq
wnioskuzłożonego
w dniu 2 kwietnia2019r.
przezkandydataks. drahab.ZbigniewaWanata
wszczynapostfpowanie
o nadanie
ks. dr. hab. ZbigniewowiWANATOWI
R'tułunaukowegoplofesoraw dziedzinienaukteologicznych
Wrnik głosowania:
Uprawnionych:
Obecnych:

22

Głosówna tak:

20

Glosów na nię:

0

Wstrzymujących
się:

1

Nieważnych:

0

Zaintelesowany
nię brałudziałuw głosowalju.
UZASADNIENIE:
l) RadaWydzialu TeologicznegoUniwęrs}tefuMikołajaKopemika w Toruniu,posiada
uplawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanegow dziedzinię nauk
teologicznychi zgodniez art.z'I pkt. I ustawyz dnia 14 marca2003roku o sropniach
i t}tulenaukowymoraz o stopniachi t},tulew zakresięsztuki (Dz.IJ' z f0|7 r', poz'

3

1789 ze zm.) jest upoważnionado pŹeprowadzeniapostępowariao nadaniet}tufu w
dziedzinie nauk wskazanej ptzez osobę ubiegającąsię o nadanie łtułu profesora,
któĘ osiągnięciapo uzyskaniu stopnianaukowegodoktora habilitowanegomieszczą
sięw dziedzińe naukteologicznych.
2/ Wniosek zawiela wszystkie dokumęnty wymięnionę w $ 18. 1. Rozpotządzeria
Ministra Nauki i Szkohictwa wyi.szęgo z dnia 19 stycznia 2018 t' w sprai,ie
szczegółowego trybu i

wafunków pżeprci)ądzania

czynności w przewodzie

do]łorskim, v, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępo!,ahiu o hadahie tytułll
prcfesołą, pozwa|ającęna dokonanie oceny osiągnięó wnioskodawcy okeślonych
w art.26 ust. 1 ustawyz dnia 14.03.2003r. Qz.U. z20I'1 r.,poz. 1789).
Uchwaławchodziw Życiez dniempodjęcia'
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