
U N*N ER sw ET, tv1l 

[.Tiilł: iilłiJ'';:ilYx'i. 
'(r$l{FRSY 

lE I 'vr"'"i *,, .*r iLlIt'r-" .t^l'.'lńtrfl' lvql't ].

Goileq'urn 
*',1]""iiZrnr. r'r'\!,F' !. i

Ił,łr'n'11t1'x1l$ill

i EYogoaeceY

,-i' ;;q;$iił .,,' lŁ: l:;l 
*

',"*:|aii; 
i1l::;f nT.łJ.jł;l''

i*- or '.r l1i:].Y.;ó'.,."...' o. Bydgoszcz. 19. 10.201 7 r
&F.l -!"0UÓ 5,Ż,, sZ s i t 

-7

Uchwała 348l|7

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszcz3'
Uniwersytetu Mikołaja Kopernik:r w Toruniu

z clnia 19.10.2017 r.

w sprawie:

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk cl zdrowil-t Panu clr n. rned. Piotl.orł,i
Zielińskiemu.

Napodstawie art.68 ust.2 Ustawy zdnia2T hpca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyzszrnt
(Dz' U. Nr 164 poz. 1365, z pożn. zm.) oraz Ą 58 ust. 1 pkt 8 Statuttr UMK. działając r,r
oparciu o ań. 18 ust. 1 pkt 1 i art' 18a ust. 1i lJstztwl, z dnla 1.ł tlrarcat 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniacl'r i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65. poz.
595 z póŹ. zm.) oTaz po zapoznaniu się z urchwałą komisji habilitacy.jllej z dnia 1 8 lipca 201 7
roku zawierapcq opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o zclrowiu. tla
posiedzeniu w dniu 19 paż'dziernika 2017 roku

podjęła uchwałę następuj ące.j treści :

1. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadaje Panu clr n. nred. Piotrowi ZielińskieniLr
stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie riauk o zdrowiu.

2. Uch.fuałę podjęto w głosowaniu tajrrym. na 47 lrprawniorrych clo głosor'vatlia' obectl1'cir
na posiedzeniu 32 i 32 głosuj4cych: 30 głosórv za naclaniem stopnia naukowego
doktora habilitowanego' 2 głosy przeciw, 0 wstrzyrtrlrj4cych się. 0 rriewaŻrrych.

3. Uzasadnienie:
Zgodnte z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 rokr"r o stopniach i tytLrle naukovr,ym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki - stopień naukowy doktorar habilitowanegcl l-t,loze htc
nadany osobie, która posiada stopieri naukor,ł'y doktora oraz osiągnięcia tlaul<ort'c l-tz1.skane ptł

otrzymaniu stopnia doktora, stanowi4ce Znaczny wkład autora W rozw(lj okleŚlont' j

dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotn4 aktywności4 naukorł'ą. Uwzglęc1nia.;ąc
uchwałę komisji habilitacyjnej zawierając4 uzasadnioną opirrię w sprawic naclania stopnia
doktora habilitowanego oraz pełnq dokumentację postępowania habilitacyjnego. \\ t\'tll
recenzje dotycz4ce oceny dorobku naukowego - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu CNl r,l,

Bydgoszczy uznała, Że Pan dr n. med. Piotr Zieliriski spełnia poWyZSZe w.ymagania.

4. Uchwała obowi4zuje z dniem pod.jęcia.


