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RADY w\'DzIAŁU TEoLoGIczNEGo

Uniwersltetu Mikolaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 pażĄztemika 20 l 7 loku

w sprawie wszczęcia postępowalia o nadanie tytulu profesora

w dziedzinie nauk teologicznych ks. dr. hab. Januszowi SZULISTOWI, prof. UMK

Na podstawie art.2'7 !st. I ustawy z dll. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i t}'tule naŃowym oraz o stopniach i t',tule w zakresie sztuki (Dz. U. z 20|6 t', poz' 882),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyi.szęEo z dnia 26 września 2016 r.
w splawie szczegółowego trybu i walunków przeprowadzania czynności w przewodach
doktolskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tyfutu plofesora
(Dz. U. z 30'09.20|6 r.' poz. 1586) oraz Rozpotządzelia Ministra Nauki i szkolrictwa
wyższęgo z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sfuki
oraz dyscyp]in naukolłych i altystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)

Rada Wydziału Teologicznęgo Uniwęrs}'tętu Mikołaja Kopemika

w Torrmiu po zapoznaniu się z dokumentacją wniosku złożonego w dniu 17 pazdziemika

2011 r. przezkutdydata ks. dra hab. Janusza Szulista, prof. UMK

$szczyna pos(ępo$anie

o nadanie

ks. dr. hab. Januszoń SZULISToWI' prof. IJMK

b.tutu naukowego plofesora w dziędzinie nauk teologicznych

Wynik ełosowania:

Uprawnionych:

Obecnych:

Głosów na tak:

Głosów na nie: 0

wstrz}'rnuj ących się: 0

Nieważnych: 0

Zainteresowany nie brał udziału w głosowaniu.

UZASADNIENIE:

1) Rada Wydziału Teologicznego Uniwersletu Mikołaja Kopęmika w Toluniu, posiada

uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinię nauk

teologicznych i zgodńe z afi.27 nsI. l ustawy z dnia 14.03'2003 |' o stopniach

23

22

2).

naukowych i tytule naukol|W o1"az o śtopniclch i tytule w ząkresie sztuki



@z U. z 2016 t., poz' 882) jest upoważniona do przeprowadzenia postępowaria

o nadanie qfufu w dziedzinie nauk wskazarrej przez osobę ubiegającą się o nadanie

t}tułu profesora, której osiągnięcia po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

habilitowanego mieszczą się w dziedzinie nauk teologicznych'

2) Wniosek zawięra wszystkie dol:umenty w).rnienione w $ 12 ust' 2 Rozporządzenia

Minista Nauki i szkotdctwa wyi.szęgo z dnia 26 września 20|6 t' |y spravie

szcżeqółoi,ego trybu i warunków przeprov]adzania czynności w przewodach

doktorskich, w postępov,aniu habilitacyjnyn oraz w postępowaniu o nądanie tytułu

profesora' pozwa|ające na dokonanie oceny osiągnięć wnioskodawcy okeślonych

w ań. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14.03 .2003 r. (Dz. U, 2f016 r., poz, 88f).

Uchwala wchodzi w 4cie z dniem podjęcia.

DŹżA!v^;ńi^ż..!/

Rady Wydziału Teologicznego

a--"- ,34 kA
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotęcki

Dziekan


