
 

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  41/2021/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie 

językoznawstwo mgr Emilii Pankanin. 

 

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego działając  

na podstawie  art. 178 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu UKW przyjętego 

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 kwietnia  

2019 r. i § 3 ust. 1 Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przyjętego 

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 27/2020/2021 z dnia 27 kwietnia  

2021 r., w związku z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 z późn. zm.)  uchwala, co następuje: 

 

nadaje się stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie  

językoznawstwo  mgr Emili i Pankanin (English Loanwords in Informal 

German)(Angloamerykańskie zapożyczenia leksykalne w potocznej 

niemczyźnie) .   

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 478  z późn. zm.) stopień naukowy doktora nadaje się osobie, która: 

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom,  

o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się  

o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa 

uczelnia, która go wydała; uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; 

posiada w dorobku co najmniej: 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym 

lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub 1 monografię naukową 

albo rozdział w takiej monografii lub dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;  przedstawiła  

i obroniła rozprawę doktorską; spełniła inne wymagania określone przez podmiot 

doktoryzujący. 

Pani mgr Emilia Pankanin złożyła wniosek o wszczęcie postępowanie o nadanie stopnia 

doktora dnia 15 listopada 2021 r. 

Uwzględniając wniosek Komisji doktorskiej oraz pełną dokumentację postępowania o nadanie 

stopnia doktora, w tym recenzje rozprawy doktorskiej – Rada Dziedziny Nauk 

Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uznała, że mgr Emilia Pankanin 

spełniła powyższe wymagania ustawowe.  

 

Niniejsza decyzja uwzględnia ponadto w całości żądanie strony, wyrażone w złożonym przez 

nią wniosku. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


