UCHWAŁA Nr 59
RADY W}.DZIAŁU TEoLoGICZNEGo
UniwersytetuMikolaja Kopernika w Toruniu
z dnia 25 pażdziemika20 l 7 roku
w sprawiewyznaczeniakandydatów na recenzentóww postępowaniu
o nadanietyfulu naukowegoprofesorłw dziedzinienauk teologicznych
ks. dr. hab. JanuszowiSZULISTOWI, prof. IIMK
Na podstawieań. 27 ust. 2 lstaw z dn. 14 malca 2003 r. o stopniachnaukowych
i tytulenaŃow1m oraz o stopniachi t'tule w zakesie sztuki(Dz.U. z20|6 |', poz' 882)'
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szko|nictwa wyŻsze9o z dnia 26 września2016 r.
w splawie szczegółowego trybu i waruŃów przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich,w postępowaniuhabilitacyjnym oraz w postępowaniuo nadanieqtufu profesola
(Dz.U. z30.09.2016
t, poz.1586)
RadaWydziałuTeologicznego
Uniwers}.t€tu Mikołaja Kopemika w Toruniu
wztacz,a
kandydatów na recenz€ntów
w postępowaniu
o nadanie
ks, dr. hab, Januszowi SZULISTOWI, prof. UMK
qt'u

naŃowego profesoraw dziedzinie nauk teologicnych

1. Ks. prof' dr. hab. Paweł BoRTKIEWICZ

(wT UAM - Poznań)

w\,nik q,łosowania:
upmwnionych:

23

obecnych:

22

głosówna,,tak,':

2I

głosówna,,nie,':

0

wstrzymujących
się:

0

nieważnych:

0

Kandydatubiegającysię o nadaniet},tułu
Fofesoranie brałudziałuw głosowaniu'

2 . Ks. prof. dr. hab. Boguńil GACKA (wT UKSW - Warszawa)
w\'nik qłosowaniaI
uprawnlonych:

23

obecnych:

22

głosówna,,tak'':

21.

głosówna,,nie,':

0

wstrzymujących
się:

0

niewarjnych:

Kandydat
ubiegający
profesora
sjęo nadanie
niebrałudziału
w głosowaniu
b,tułu
3. Kś.prof' dra hĄb. Jerzy GocKo

(wT KUL - Lublin)

Wr.rrikełosowania:
uprawnionych:

23

obecnych:

22

g'losówna,Jak,':

21

głosówna,,nie'':

0

wstrzymującychsię:

0

niewaznych:

0

Kandydatubiegającysię o nadaniet}tufuprofesoranie brałudziafuw głosowaniu.
4. o. bp prof. dr hab. Jacek KIcŃsKI

cMF (PWT _ Wrocław)

wvnik głosowania:
uprawnionych:

f3
22

głosówna,,tak,,:

f1.

głosówna,,nie'':

0

wstrzymujących
się:

0

nieważnych:

0

Kandydatubiegającysię o nadanieĘtułuprof€ s ora nie bmłudziafuw głosowaniu'

5. o. prof.dr hab.zdzislał KIJAS oFMConv (WT UPJPI| - Kraków)
wvnik głosowania:
uprawnionych:

23

obecnych:

22

głosówna,Jak''|

21

g,losówna,,nie''|

0

wstr4.rnującychsię|

0

nieważnych:

0

Kandydatubiegający
się o nadaniet}trłuprofesoranie brałudziafuw głosowaniu.

6. Ks. prof. dr hab. Andrzej PERZYNSKI (WT UKSW - Warszawa)
wynik głosowania:
uprawnionych:
obecnych:

22

głosówna,,tak'':

21

głosówna,,nie'':

0

wstrzymujących
się:

0

nieważnych|

0

Kandydat ubiegającysię o nadanie$/tufuprofesoranie brałudziafu w głosowaniu.

'7. Ks. prof. dr hab. Edwrrd SIENIOEIYICZ

(WT USZ - Szczecin)

w}nik głosowania:
uprawnionych:

23

obecnych:

22

na,Jak'':
8,łosów
głosówna,,nie'':

21

wstrz)anującychsię:

0

niewarinych:

0

0

Kandydatubiegającysię o nadanieĘtułuprofesoranie brałudziafuw głosowaniu.

8 . Ks. prof. dr bab' Jerzy szYMJK

(wT UŚ _ Katowice)

wvnik głosowania:
uprawnionych:

23

ob€ c nych:

22

głosówna,'tak,':

20

głosówna,,nię'':

0

się:
wstrzymujących

0

ni€ w ażnych:

l

udziałuw głosowaniu.
Kandydatubiegającysię o nadanieq,tułuprofesoranie bra,ł

9 . Ks. prof. dr hab. Zbigniew MAREK

sJ (Akademia Ignatianum - Kraków)

w\ttik głosowania:
uprawnionych:

23

obecnychr

22

głosówna,,tak,':

f0

głosówna,,nie'':

l

wstrzymujących
się:

0

niewarinych:

0

profesoranie brałudziafuw głosowaniu.
Kandydatubiegającysię o nadaniet}'tułu

10. Kr. prof. dr hsb. Zygfryd GLAESER

(WT UO - Opole)

wvnik ełosowania:
upmwnionych:

23

obęcnychl

22

głosówna,,tak'':

20

głosówna,Jrie''|

0

się:
wstrzymujących

l

0
Krndydrtubiegejącysię o r'd.nię t)'tufuprofesonnie brd udzi*u w głosowaniu.

niew!żnych:

Uchwaławchodzi w życiez clniempodjęcia"
Prf.wodniczący
Teolo8icnego
Radywydziału

Oa-L- \Zk/;.

Ks. p.of,& hab.DariuszKotecki
Dzi.k.n

