
 

BR.0210.2.15.2022 

 

Decyzja nr 15 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 5 lipca 2022 r.  

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej  

w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych 

 

 

Na podstawie § 13 ust. 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  

stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 2358 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z  dnia 27 marca 2019 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych komisję do przeprowadzenia oceny 

śródokresowej doktorantów, który rozpoczęli kształcenie w szkole doktorskiej w roku 

akademickim 2020/2021, w następującym składzie: 

1) komisja do przeprowadzenia oceny śródokresowej z realizacji indywidualnych 

planów badawczych w dyscyplinie ekonomia i finanse : 

przewodnicząca:  dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 

członkowie:  prof. dr hab. Henryk Jan Wnorowski 

dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP – Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu 

2) komisja I do przeprowadzenia oceny śródokresowej z realizacji indywidualnych 

planów badawczych w dyscyplinie nauki prawne doktorantów: 

mgr Doroty Haponiuk, mgr Adriany Kuligowskiej, mgr Aleksandry Pawełko, 

mgr Moniki Winckiewicz, mgr. Filipa Wyszyńskiego 

przewodnicząca:  prof. dr hab. Agnieszka Barbara Malarewicz-Jakubów 



członkowie:  prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł 

dr hab. Robert Suwaj, prof. PW – Politechnika 

Warszawska 

3) komisja II do przeprowadzenia oceny śródokresowej z realizacji indywidualnych 

planów badawczych w dyscyplinie nauki prawne doktorantów: mgr. Jakuba A. 

Farhana, mgr Marty Jamiołkowskiej, mgr Sylwii Leszczuk, mgr Weroniki 

Sołkiewicz, mgr. Patryka Topolskiego 

przewodnicząca:  dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB 

członkowie:  dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta prof. UwB 

dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW – Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

4) komisja do przeprowadzenia oceny śródokresowej z realizacji indywidualnych 

planów badawczych w dyscyplinie nauki socjologiczne: 

przewodniczący:  dr hab. Mariusz Andrzej Zemło, prof. UwB 

członkowie:  dr hab. Maja MagdalenaBiernacka 

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz – Uniwersytet 

Jagielloński  

5) komisja do przeprowadzenia oceny śródokresowej z realizacji indywidualnych 

planów badawczych w dyscyplinie pedagogika: 

przewodniczący:  prof. dr hab. Mirosław Sobecki 

członkowie:  dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB 

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                  Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 

 


