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Uchwała nr 55/2021
Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego
w składzie właściwym dla postępowań w sprawie nadania stopni naukowych
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie nadania stopnia doktora nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne
ks. mgr. Tomaszowi Pieczyńskiemu

Na podstawie art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (T.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1789) w związku z 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 ze zm.),
a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 128
ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego),
uwzględniając przepisy § 3 - 6 uchwały nr 85/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września
2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych,
jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

uchwala się, co następuje:
§1
Rada Naukowa Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, po przeprowadzeniu na

wniosek ks. mgr. Tomasza Pieczyńskiego przewidzianego przepisami prawa postępowania w sprawie
nadania stopnia naukowego doktora, nadaje ks. mgr. Tomaszowi Pieczyńskiemu stopień doktora

nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne na podstawie rozprawy doktorskiej pt.
Konsekwencje bioetyczne aplikacji komórek macierzystych we współczesnej medycynie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POUCZENIE

Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

