
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturae Fizycznej 

al. Piastów 40b, bud. nr 6 
71-065 Szczecin 

tel. 91 444 27 37

UCHWAŁA NR 47/2020

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Góry i dopuszczenia jej do 
publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. 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 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych.

uchwala się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską p. mgra Tomasza Góry oraz opiniami promotora 
i recenzentów, Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej przyjmuje rozprawę pt. 
Kinematyczne charakterystyki wybranych uderzeń w taekwon-do w kontekście różnic między 
wersją tradycyjną i sportową i dopuszcza ją do publicznej obrony.
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Wyniki tajnego głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 
Liczba głosujących:
Głosów ważnych:
Głosów nieważnych: •
W tym głosów „za”: 
W tym głosów „przeciw”: 
Wstrzymujących się:

5
4
5
0
4
0
0

§2

Zgodnie z zarządzeniem nr 44/2020 oraz 45/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. J.M. Rektora 

Uniwersytetu Szczecińskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie 

zdalnym na platformie MS TEAMS. Termin obrony wyznacza się na dzień 10 grudnia 2020 

roku o godz. 13.00.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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