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Uchwala 07115
Rady Wydzialu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 14.01.2016 r.
w sprawie:
nadania stopnia naukowego dol<tora habilitowanego nauk o zdrowiu Pani dr n. med. Marcie

Muszalik.
Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy z dnta27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U' Nr 164 poz. 1365, z poź:n. zm.) oraz $ 58 ust. 1 pkt 8 Statutu UMK' dziat.aj4c w
oparciuo art. 18 ust. l pkt I i art. l8aust. ll Ustawy zdnia14marca 2003 rokuo stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tyule w zakresię sztuki (Dz' U. Nr 65, poz.
595 z pÓż'. zm) oraz po zapoznanlu się z uchwałą komisj i habilitacyjn ej z dnia 1 0 lutego 201 5
roku zawierającą opinię w spr:iwie nadania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, na
oosiedzeniu w dniu 14 stycznia 2016 roku
podj ęła uclrwałę następuj ącej treści:

l.

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadaje Pani dr n. med. Marcie Muszalik stopień
naukowy doktora habilitowanego w dziedzintę nauk o zdrowiu.

.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, na 43 uprawnionych do głosowania, obecnych
na posiedzeniu 30 i 30 głosuj4cych:27 głosów zanadantem stopnia naukowego
doktora habilitowanego' 3 głosy przeciw, 0 wstrzymuj4cych się, 0 niewaŻnych.

f

3. Uzasadnienię:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnta 14 ntarca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki _ stopień naukowy doktora habilitowanego moze byó
nadany osobie' która posiada slopień naukowy dgktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po
otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące Znac7ny wkład autora w rczwój określonej
dyscypliny naukowej oraz wvkazuje się istotną aktywnością naukow4. Uwzględniając
uchwałę komisji habilitacyjnej zawieraj4cą uzasadnioną opinię w sprawie nadania stopnia
doktora habilitow.anego oraz pełn4 dokumentację postępowania habilitacyjnego, w tym
rccenzje dotyczące oceny dorobku naukowego.- Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu CM w
Bydgoszczy uznał'a, zePani dr n. med. Marta Muszalik spełnia powyŻsze wymagania.

4,

Uchwała obowi4zuje z dniem podjęcia.
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Uchwała przeszła

zdrowiu Pani dr n. med. Marcie Muszalik.

Pozycje

3. Wstrzymu1ę stę

Liczba obecnYch w czasie
Liczba wyk|uczonych głosuj1lyc
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