
Wydział Nauk Społecznych 

ul. Broniewskiego 48  

01-771 Warszawa 

tel./fax: +48 22 831 95 97 

kom.: +48 506 002 321 

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl 

 

 

 

Uchwała nr 5/2021 

Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej w  postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w 

dyscyplinie pedagogika wszczętym na wniosek mgr Andrzeja Michalskiego 

 

 

 

Na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 i art. 190 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 47 ust 1 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 7/2019 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 

maja 2019 r. uwzględniając przepisy art. 4 pkt 2 Regulaminu postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. stanowiącego załącznik do uchwały 

nr 26/2019 Senatu ChAT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania stopni naukowych w ChAT oraz 

§ 8 zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wdrożenia instrukcji dotyczącej postępowania o nadanie stopnia naukowego 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w trybie eksternistycznym w Wydziale Nauk 

Społecznych ChAT uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na recenzentów rozprawy 
doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 
wszczętego na wniosek mgr. Andrzeja Michalskiego wyznacza: 

1. Prof. dr hab. Zbyszko Melosika - UAM  
2. Dr hab. Inettę Nowosad, prof. UZ 
3. Dr hab. Macieja Radosława Tanasia, prof. APS 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca  
Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

(-) prof. dr hab.  Renata Nowakowska-Siuta 

 

 

Warszawa, dnia 29 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


