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ZARZĄDZENIE Nr 4 
 

Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 18 maja 2020 r. 

 
dotyczące szczególnego trybu ustalania komisji do przeprowadzenia postępowania 

w sprawie nadania tytułu zawodowego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 
w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

 
 
Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 7 uchwały nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. z dnia 16 kwietnia 2019 r. – Statut Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120)  
 
 

z a r z ą d z a m, co następuje: 
 
 

§1 
Za organizację postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego na Wydziale Nauk  
o Polityce i Bezpieczeństwie w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odpowiedzialni 
są promotorzy.  
 

§2 
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania w sprawie nadania tytułu 
zawodowego sprawują właściwi Kierownicy Katedr, jako bezpośredni przełożeni 
promotorów. W przypadku gdy promotorem jest Kierownik Katedry nadzór sprawuje 
Dziekan lub Prodziekani. 
 

§3 
Kierownicy Katedr z urzędu pełnią funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej 
przeprowadzającej postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego na Wydziale 
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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§4 
W wyjątkowych przypadkach, kiedy Kierownik Katedry nie może pełnić funkcji  
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie w sprawie 
nadania tytułu zawodowego, może wskazać innego pracownika, co najmniej ze stopniem 
doktora, zatrudnionego w Katedrze, którą kieruje. 
 

§5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Dziekan 
Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. 
 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie ograniczenia 
funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19. 
 
 
 
                                                                                          Dziekan  
                                                        Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK 
 
 
 
                                                                     dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK 
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