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Uchwała nr 14/2022 

Rady Wydziału Nauk Społecznych 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 27 października 2022 r. 
w sprawie nadania mgr Annie Goch-Murzyniec 

stopnia naukowego doktora 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika  

 
Na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1, 178 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 47 ust. 1 Statutu Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie stanowiący załącznik do uchwały Senatu nr 7/2019 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. i art. 2, 4 pkt 3 regulaminu postępowania w sprawie nadania stopni naukowych w 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (uchwała nr 26/2019 Senatu ChAT z dnia 19 września 2019 r., zm. 
uchwałą nr 14/2021 Senatu ChAT z dnia 17 czerwca 2021 r.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) Rada Wydziału 
Nauk Społecznych ChAT uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Rada Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadaje Pani mgr Annie Goch-
Murzyniec (ur. 15 października 1967 r. we Wrocławiu) stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 
pedagogika. 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE 
 
Rada Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dnia 26 maja 2022 r. wszczęła 
na wniosek pani mgr Anny Goch-Murzyniec postępowanie w sprawie nadania jej stopnia doktora w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika, wyznaczyła promotora w tym postępowaniu w osobie ks. dr. hab. Bogusława 
Milerskiego oraz ustaliła temat rozprawy doktorskiej (Kształcenie religijne jako element kultury szkoły. Studium pedagogiczne 
tradycji ewangelikalnej), powołała Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przedmiotowym postępowaniu 
doktorskim, w tym wyznaczyła trzech recenzentów w osobach: prof. dr. hab. Ewy Przybylskiej, ks. dr. hab. Stanisława 
Chrobaka, prof. UKSW i dr. hab. Jarosława Horowskiego, prof. UMK. Wszystkie recenzje sporządzone w przewodzie 
zawierały konkluzje, iż rozprawa mgr Anny Goch-Murzyniec spełnia ustawowe kryteria określone dla tego rodzaju prac. 
Po wpłynięciu w/w recenzji i zaliczeniu przez Doktorantkę egzaminów doktorskich Komisja Doktorska 9 września 2022 
r. przyjęła rozprawę doktorską i dopuściła ją do publicznej obrony. Publiczna obrona rozprawy odbyła się 26 września 
2022 r. i została jednomyślnie przyjęta przez Komisję Doktorską przy udziale większości jej członków. W ślad za tym 
Komisja Doktorska wystąpiła do Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT o nadanie mgr Annie Goch-Murzyniec stopnia 
naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. 
 
Biorąc pod uwagę spełnienie w toku przedmiotowego postępowania wszystkich wymogów proceduralnych oraz 
spełnienie przez rozprawę doktorską mgr Anny Goch-Murzyniec wymagań stawianych tego rodzaju pracom, Rada 
Wydziału Nauk Społecznych ChAT po dyskusji podjęła w głosowaniu tajnym uchwałę o nadaniu Doktorantce stopnia 
naukowego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika (w głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosy ZA oddało 
7 osób; nie oddano głosów PRZECIW; nie oddano głosów WSTRZYMUJĘ). Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto 
jak w sentencji. 
 

Przewodnicząca 
Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

(-) Prof. dr hab.  Renata Nowakowska-Siuta 
Dziekan Wydziału 

Warszawa, dnia 27 października 2022 r. 


