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świtalSki woJciech, przedkładając pracę pt. Przygotowanie, przebieg i posta-
nowienia I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej (1998-2000), napisaną 
pod kierunkiem ks. dra hab. J.H. Gręźlikowskiego, prof. UKSW;

wieRzchanowSki RaFał, przedkładając pracę pt. Wykluczenie bonum prolis 
na przykładzie orzeczeń Sądu Biskupiego w Tarnowie od 1983 r., napisaną 
pod kierunkiem ks. dra hab. H. Stawniaka, prof. UKSW;

WiktoroWiCz katarzyna, przedkładając pracę pt. Zaburzenia osobowości 
jako przyczyna psychiczna niezdolności do zawarcia małżeństwa, napisa-
ną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. G. Leszczyńskiego;

wilczyńSka kaRolina, przedkładając pracę pt. Reprezentacja parafii przez 
proboszcza przy dokonaniu czynności cywilnoprawnych, napisaną pod 
kierunkiem ks. dra hab. J. Krajczyńskiego, prof. UKSW;

wiśniewSki kaMil, przedkładając pracę pt. Polityka władzy komunistycznej 
wobec Kościoła w Polsce w latach 1945-1981, napisaną pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;

wołczyńSka Joanna, przedkładając pracę pt. Sprawy o nieważność małżeń-
stwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich 
z przyczyn natury psychicznej (kanon 1095 n. 3 KPK) w świetle wyroków 
Sądu Kościelnego w Radomiu w latach 2005-2006, napisaną pod kierun-
kiem ks. prof. dra hab. W. Góralskiego; 

załężny MaRcin, przedkładając pracę pt. Formacja w nowicjacie Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
w świetle aktualnego prawa powszechnego i własnego, napisaną pod kie-
runkiem ks. dra hab. W. Kiwiora, prof. UKSW. 
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NOSTRYFIKACJE
Rada Wydziału Prawa Kanonicznego przeprowadziła w roku akademic-

kim 2013/2014 następujące postępowania nostryfikacyjne dotyczące uznania 
stopnia doktora prawa kanonicznego za równorzędny ze stopniem doktora 
nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego nadawanym w kraju:

kS. JagodzińSkiego henRyka, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicz-
nego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, na podstawie 
dysertacji pt. Il diritto amministrativo della Chiesa nella letteratura canoni-
stica polacca, napisanej pod kierunkiem prof. J. Canosa;
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Ks. noWaka mateUsza, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego 
Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, na podstawie dysertacji 
pt. La visione occidentale e orientale dellʼEucaristia nei canoni 897 del Co-
dex Iuris Canonici 1983 e 698 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 
napisanej pod kierunkiem prof. N. Loda;

Ks. Szeląga piotRa, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Pa-
pieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, na podstawie dysertacji 
pt. La sindrome dei figli adulti degli alcolisti e la capacità matrimoniale, na-
pisanej pod kierunkiem prof. J. Kowala;

ks. story marka, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Św. 
Piusa X w Wenecji, na podstawie dysertacji pt. Le fabbricerie. Il modello di 
amministrazione dei beni della Chiesa nelle parrocchie veneziane dal 1807 al 
1929, napisanej pod kierunkiem prof. G. Brugnotto i prof. L. Mistó;

ks. WoLCzko marCina uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego Pa-
pieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, na podstawie dysertacji 
pt. L’impedimento del crimine (can. 1090). Studio storico-giuridico, napisanej 
pod kierunkiem prof. J. Kowala.
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