
Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr  2/2022/2023 z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie 

historia dr. Witoldowi Brzezińskiemu 

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, działając  

na podstawie art. 178 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 221 ust. 12 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) uchwala,  

co następuje: 

 

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz 

uchwałą komisji  habilitacyjnej zawierają cą  opinię w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego, nadaje stopień  naukowy doktora habil itowanego nauk 

humanistycznych w dyscyplinie historia dr.  Witoldowi Brzezińskiemu. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) stopień naukowy doktora habilitowanego nadaje się 

osobie, która posiada stopień doktora; posiada w dorobku osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 

stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny oraz wykazuje się istotną 

aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej  

lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej. 

 

Uwzględniając uchwałę Komisji Habilitacyjnej zawierającą szczegółowo uzasadnioną opinię  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz pełną dokumentację postępowania 

habilitacyjnego, w tym recenzje osiągnięć naukowych – Rada Dziedziny Nauk 

Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uznała, że dr Witold Brzeziński  

spełnił powyższe wymagania ustawowe.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Pouczenie: 

 

Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

od decyzji o nadaniu stopnia doktora habilitowanego przysługuje prawo wniesienia odwołania 

do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego. 

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu  

do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

 


