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Rady Wydzialu Teologicznego

z dnia 29 maja 2019 roku

w spravie powołania recenzentów i komisji egzaminacyjnej
w przewodzie dokorskim ks. mgr. lic. Piorra DYKOWSKIEGO

Uprzejmie proszę Radę wydziału o powołanie wydziałowej komisji egzaminacyjnej
w przewodzi€ doktorskim ks. ngr' lic. Piotr' DYKowsKIEGo w proponowan}m składzi€:

. ks. prof. UAM dI hab. Michał K|ELING (wT UAM w Poznaniu),

. ks' dr hab' Józ€f sZ\rMAŃsKI, prol AP (Akademia Pomorska w słupsku - lnsry4ut Historii
i Politolosii)

b/ w zakresie dyscwliny podstawowej teologia
. k. prof. dr bab. Dariusz zagórski - egzarninator
- ks. prof. z!v. dr hab. Dariusz Kotecki - przewodniczący egzaminacyjnej konisji dokorskiej
- ks. Prof zw. dr hab' Jer.y Pałucki (wT KUL). promotor
. ks' drhab. KrysaofKrzemiński' prof. UMK
. ks' prof' f*' drbab. Mbos|aw Mróz
. o dr hab' Mieczysław Paczkowski, proi UMK
- k. prot zw. dr hab. Jan Perszon
- ks. drhab. Piotr Roszalq proi UMK
- ks. dr hab. Zbigniew Wanat

e/ w zakresie dyscpliny dodatkowej - pedagogika
- kl. prof, dr bab. Wojciech Cichosz - egra m inator
. k5' prot zw. dr hab' Dariusz Kotecki . pżewodniczący egzarninacyjnej komisji doktorskiej
- ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Patucki(WT KUL) - promotor
. ks drhab. KrzysaofKrzemiński' proi UMK
. ks' dr hab' Wiesław Łużński
. ks' dr hab' Piotr RoszŹk, prof' UMK
- ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas
- ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, proi UMK

fl w zakesie języka obcego nowoźł,tnego:
. mgr Łu k'sz Piotrowski - |ektor - .gz' m in z język! Iosyjskicgo
- ks. pfof' zw. drhab. Dariusz Kotecki- pżewodniczący egzŹminacyjnej komisji doktorskiej
. k. prot zw. dr hab. Jerzy Pałucki (wT KUL) - promotor
. ks. drhab. KrzysaofKrzemiński, prof- UMK
. ks. dr hab. Piotr RoszaŁ prof. UMK
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