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INSTYTUT NA[JK TEOLOGICZNYCH
. Papieża Pawła VI nr 2. 11-159 Szczecin, tel. (+48) 9I 144 l4 50. sn.teo@usz.edu.pl

Szczecin,8 czerwca 2020 r.

Dzia,łĄąc na ptldstarr.ie § 7 ust. 3 rrlz.prlrząclzenia N{inistra Nauki i Szktllnictu,a \X'l,zszcgłl

z, <|nja 1,9 stt-cznia 2()1tj r.."v sprarvic szczcgółou.cgo trvl;u i rvarullk<irv przcprrlu-acizarria czl,nr"rtlści

v, przclr,<lclzic dtlktrlrskim, w p()stęp()waniu habilitacvjnym ()raz \\r p()stęp()§,aniu t> naclanic fi-tułti prtlfcstlra
(Dr.U. z 2018 poz. 261), w zu.iązku z a:t. 1J9 Llst. 1 Llstawr z, dnja 3 lipca 2{_)1źt t. Przepisy w-prolvaclzające Llsta\\,ę

- Pralvo o szkolnictu,ie w,l.ższvm i nauce (Dz.U. z 2L)18 r. |)oz. 1669) oraz z art. 6l) usta\Ńl, o szczególrrvch
instrumentzrch rvsparcia r.r, związku ż rozpfzestfzenieniem się u,irusa SARS-Co\I-Z z dnia, 1ó ku,ietnia 2(,120 t.

(Dz.Li. z 2020 r. poz. (l95)

Przcr,v<lc]niczący Radi,Naukou,ej Instvttrttr Nauk Tc<lltlgicznlch Uniu,crsytctu Szczecińskiegcl
zau.iaciamia, że w dnitu 22 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 odllędzie się, w trybie zdalnym

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAVY DOKTORSKIEJ
ks. mgr. lic. Marka Kawy

Temat: Kościoł lęatolieki a dekanacie nowogardąkim w latach 1946-2016

Promotor: ks. prof. clr hab. Zdzisłav-Lec (LTniu,ers\ltet Szczeciński)
Promotor pomocniczy: ks. dr: Adrian Put

Recenzenci:
ks, prtlt-. clr hab. N{icczvsłarv I{rlgut (Papieski Wvclział Tcrll<igicznl- v,c \X;rclcławił_r)

ks. clr hab. l.eszel< Wilczvński, pr<lf. LJr\NI (Ljniwcrsytet inl. Ac]ama N[ickjcu,icza rr,,Ptlznaniu)

Zgrldtic z P.ozporządzęnl,ęrn N{inistra Nauki j Szkolnictu,a Wr.ższegcl z dnia 23 marca 2020 r.

rv sptawie czaso\\,eg() ograniczenia funkcjonorr..ania niektón,ch podmiotóu- svstemu szkcllnictu.a rwższegci

i nauki rt zv,iązku z zap<lbiełaniem, przecirł,działanicm l zrl,alczanicm C()\.ID-19 G.i.Dz,U. 2020 r.,p<lz.

ill zc zm.), strcszczcnic r()żpra\\,\ dt,kt,,r.,kic' lrfl,7. rCccnzjc zlmicszcz()nC Sn n1 Slr(ltric itrtcrnctr,rvci

\\'vdziału Teolclgicznego (teo.usz.eclu.pl/rrauka). l{rlzprawa dclktrlrska zr;stirnic ucl<;stępnicirra rv butlvnliu
\\'vcjziału Tcologicznc!]o, po wcześniejszt,m zgłcrszeniu chęci zapoznetrie się z jei trcścią. Prośbę cl
ud o s tępnienie rozprarłf. nalcż.l, przes łać na ildre s s n. teo@,usz. edu.pl.

Jednocześnie w zv,iązku z koniecznością przeprou.adzenia publrcznej obrony fożpra\w cloktorskiei
rr. trl-bie zdaln1,11, osobv niebędące członlia.rni Radv Naukorvej Tnsn,tutu Nauł Teologicznych Uniu,etsvtetu
Szczecińsliego, które chciałvbv wztąć udział u, obt:onie, pfoszone są o zgłaszanie swojego uclziału do dnia

17 czenvca 202() r. na adres mailov,), sn.teo(@usz.eclu.pl .7,głoszonc rls<lb1, ottĄ,m^ją na rvskazan\, ?r7e7
siebie adrcs t-trailr-lu,), linl< lł-raz z instrul<cjz1 zclaincgcl uczcstnicrr,r.a u.publiczncj łlbrclnic, Zgłtlszcnia
dokonane po tym terminie ze rvzględóu, technicznych nie będą przvitnt,rr-anc,


