
Uchwała nr 51/2018/2019  

Rady Wydziału Pedagogicznego 

 Akademii Ignatianum w Krakowie  

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich  

mgr Magdaleny Marii Urlińskiej-Berens z dyscypliny podstawowej, dodatkowej  

i nowożytnego języka obcego 

 

 

Na podstawie: art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu postępowania w przewodach 

doktorskich na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie, zatwierdzonego Uchwałą nr 

55/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w zw. z art. 12 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261 z późn. zm.), Rada Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum  

w Krakowie uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Marii 

Urlińskiej-Berens.  

Komisja egzaminacyjna egzaminu z dyscypliny podstawowej – pedagogiki: 

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ  

                         prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński 

                            prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowak 

       dr hab. Jarosław Jagieła prof. UJD 

                            dr hab. Anna Walulik CSFN prof. AIK 

 

Komisja egzaminacyjna egzaminu z dyscypliny dodatkowej – socjologii: 

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ  

                   prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński 

Egzaminator:       dr hab. Tadeusz Borkowski prof. AIK 

 

Komisja egzaminacyjna egzaminu z nowożytnego języka obcego – angielskiego: 

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ  

                   dr hab. Klaudia Węc prof. AIK 

Egzaminator:       mgr Joanna Zubel 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dr Krzysztof Biel SJ  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

Kraków, dnia 18 czerwca 2019 roku 


