UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

al. Piastów 40b, bud. nr 6

71-065 Szczecin
tel. 91 444 27 37

UCHWAŁA NR 46/2020
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w dyscyplinie

nauki o kulturze fizycznej
p. mgrowi Dariuszowi Moslerowi

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
(tj. Dz. U. z 2017r. 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.

jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§1
Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, po
przeprowadzeniu na wniosek pana mgra Dariusza Moslera przewidzianego przepisami prawa
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, nadaje panu mgrowi Dariuszowi
Moslerowi stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kinematyczny efekt celu a prędkość wybranych
kopnięć w taekwon-do.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2019 r. p. mgr Dariusz Mosler w trybie przepisów ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy złożył do Rady Wydziału Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego wniosek o wszczęcie postępowania
w sprawie nadania mu stopnia naukowego doktora, przedkładając przygotowaną przez siebie
rozprawę doktorską pt. Kinematyczny efekt celu a prędkość wybranych kopnięć w taekwondo. Wnioskodawca przedłożył także inne wymagane dokumenty.

Rada Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu
30 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę nr 68/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
i wyznaczenia promotora rozprawy w osobie dra hab. Jacka Wąsika, prof. UJD (uchwała nr
69/2019) i promotora pomocniczego w osobie dr Doroty Ortenburger (uchwała nr 70/2019).

Rada Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu
27 czerwca 2019 r. podjęła uchwały nr 78/2019, 79/2019 i 80/2019 w sprawie powołania
komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. Pan mgr Dariusz Mosler zdał wymagane
egzaminy z wynikiem pozytywnym, odnośne protokoły znajdują się w aktach.
Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
w dniu 17 września 2020 r podjęła uchwałę nr 25/2020 powołującą recenzentów w przewodzie
w osobach prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego oraz dra hab. Zbigniewa Borysiuka, prof. PO
oraz uchwałą nr 37/2020 z dnia 22 października 2020 r. przyjęła rozprawę doktorską p. mgra
Dariusza Moslera.

Recenzja prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego wpłynęła w dniu 3 października 2020 r.
Główna sentencja recenzji dotycząca oceny rozprawy doktorskiej stwierdzała, iż ”[...]
Opiniowana przeze mnie rozprawa spełnia wymogi ustawowe stawiane dysertacjom
doktorskim, tj. art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r., przynosząc nową wiedzę. Jej treść
oceniam wysoko. Rozprawa ta posiada wyjątkowe walory poznawcze i użytkowe
(aplikacyjne); może i powinna zostać w części lub całości opublikowana jako monografia
tematyczna lub w renomowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym.
Wobec powyższego, wnoszę do Wysokiej Rady Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie o dopuszczenie Pana magistra Dariusza Moslera
do dalszych etapów przewodu doktorskiego”.
Recenzja dra hab. Zbigniewa Borysiuka. prof. PO wpłynęła w dniu 5 października 2020 r.
Główna sentencja recenzji dotycząca oceny rozprawy doktorskiej stwierdzała, iż „[...]
Podsumowując przedstawiona do recenzji praca doktorska mgra Dariusza Moslera
zatytułowana Kinematyczny efekt celu a prędkość wybranych kopnięć w taekwon-do spełnia
wszelkie wymogi merytoryczne i formalne w zakresie pisania rozpraw doktorskich, wg
warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy. Recenzowaną rozprawę oceniam pozytywnie
i z pełnym przekonaniem wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego o dopuszczenie pracy do dalszego procedowania”.
Na podstawie przedłożonych recenzji Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 22 października 2020 r. podjęła uchwałę nr 37/2020
w sprawie dopuszczenia p. mgra Dariusza Moslera do publicznej obrony, wyznaczając jej
termin na dzień 12 listopada 2020 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgra Dariusza Moslera odbyła się w dniu
12 listopada 2020 r., z uwagi na sytuację pandemii w systemie zdalnym. Wzięli w niej udział
recenzenci w osobach prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego oraz dra hab. Zbigniewa
Borysiuka, prof. PO, promotor w osobie dra hab. Jacka Wąsika, prof. UJD, promotor
pomocniczy w osobie dr Doroty Ortenburger oraz 7 członków komisji ds. przeprowadzenia
przewodu doktorskiego. W dyskusji w czasie publicznej obrony wzięło udział 8 osób. Wyniki
głosowania za przyjęciem publicznej obrony były następujące:

Za przyjęciem pracy oddano

9 głosów

Przeciwko przyjęciu pracy

0 głosów

Wstrzymało się

0 głosów

Brak głosu

1

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu
26 listopada 2020 r. podjęła uchwałę nr 45/2020 w sprawie przyjęcia publicznej obrony
rozprawy doktorskiej p. mgra Dariusza Moslera.

Po przeprowadzeniu i przyjęciu publicznej obrony Rada Naukowa Instytutu Uniwersytetu
Szczecińskiego w dniu 26 listopada 2020 r. dokonała oceny przebiegu przewodu doktorskiego,
w tym oceny publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przedłożonych w przewodzie recenzji
i podjęła uchwałę nr 46/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. o nadaniu p. mgrowi Dariuszowi
Moslerowi stopnia naukowego doktora. Wyniki głosowania za nadaniem stopnia naukowego
doktora były następujące:
Za

4 głosy

Przeciwko

0 głosów

Wstrzymało się

0 głosów

Brak głosu

1

POUCZENIE.

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

PRZEWODNICZĄCA
Instytuti

Rady Naukowej
o Kulturze Fizycznej

dr hab. Danuta Umiastowska, prą. US

