
Uchwała nr  01/2020/RD 

Rady Dyscypliny Pedagogika 

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 9 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie nadania dr Sylwii Jaskule-Korporowicz  

stopnia naukowego doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789  

z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 

z pózn. zm.) oraz na podstawie § 45 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uchwały 

Senatu UwB nr 2539 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w oparciu o opinię 

wyrażoną w Uchwale Komisji habilitacyjnej z dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie wniosku  

o nadanie dr Sylwii Jaskule-Korporowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie pedagogika, Rada Dyscypliny Pedagogika postanawia,  

co następuje: 

 

§ 1 

Nadaje stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

pedagogika Pani dr Sylwii Jaskule-Korporowicz. 

 

§ 2 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Kandydatkę do stopnia naukowego 

doktora habilitowanego: dorobkiem naukowym, recenzjami Jej osiągnięć oraz stanowiskiem 

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, Rada Dyscypliny Pedagogika UwB podziela 

stanowisko Komisji habilitacyjnej. Osiągnięcia naukowe dr Sylwii Jaskuły-Korporowicz po 

uzyskaniu stopnia doktora, spełniają kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego, określone w art. 18a ust.11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki  



(Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia  

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z pózn. zm.) oraz stanowią znaczący wkład autora w rozwój 

dyscypliny naukowej pedagogika.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Dyscypliny Pedagogika 

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

prof. dr hab. Mirosław Sobecki 

 

 

 

 

 

 

 


