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RADY w\'DzIAŁU TEoLoGIczNEGo
UDiwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Ętulu profesora

w dziedzini€ Dauk teologiczDych ks. dr. hab. zbigniewowi wANATowI

Na podstawie art. 27 pk'. I oftz art. 2,1 ust. 2 pkt' l i 2, ań. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14
marca 2003 roku o stopniach i Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sŹuki
(Dz. U. z2017 r.' poL l789 ze zm'), RozpoĘqdzenia Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego
z dnia 19 stycmia 2018 r. w sprawie szczegóIowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim' w postępowaniu habilitacyjnym omz w postępowaniu
o nadanie t},tułu profesora (Dz. U, z 30.01 '2018 r ', poz. 26I) otaz w związku z art. l79.l ' ust.
2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę _ Plawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. 22018 r.,poz.1669 ze zm')

Rada wydziału Teologicznego Uniwęrs}tefu Mikołaja Kopemika
w Toruniu po zapoznaniu się z dokumentacjq wniosku złożonego w dniu 2 kwietnia 2019 r.

przez kandydata ks. dra hab. Zbigniewa Wanata

wszczyna postfpowanie

o nadanie

ks. dr. hab. Zbigniewowi WANATOWI

R'tułu naukowego plofesora w dziedzinie nauk teologicznych

Wrnik głosowania:

Uprawnionych:

Obecnych: 22

Głosów na tak: 20

Glosów na nię: 0

Wstrzymujących się: 1

Nieważnych: 0

Zaintelesowany nię brał udziału w głosowalju.

UZASADNIENIE:

l) Rada Wydzialu Teologicznego Uniwęrs}tefu Mikołaja Kopemika w Toruniu, posiada

uplawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinię nauk
teologicznych i zgodnie z art.z'I pkt. I ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o sropniach
i t}tule naukowym oraz o stopniach i t},tule w zakresię sztuki (Dz.IJ' z f0|7 r', poz'

3



1789 ze zm.) jest upoważniona do pŹeprowadzenia postępowaria o nadanie t}tufu w

dziedzinie nauk wskazanej ptzez osobę ubiegającą się o nadanie łtułu profesora,

któĘ osiągnięcia po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego mieszczą

się w dziedzińe nauk teologicznych.

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|ającę na dokonanie oceny osiągnięó wnioskodawcy okeślonych

w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14.03 .2003 r. Qz.U. z20I'1 r.,poz. 1789).

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

Przewodniczący

Rady Wydziału Teologicznego

OG--. Glkr- '
Ks. proi zw. dr hab. Dariusz Kotecki

Dziekan


