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Zawłocka Katarzyna, przedkładając pracę pt. Działalność charyta-
tywno – opiekuńcza Kościoła Katolickiego w III RP jako element współ-
działania między Kościołem i państwem, napisaną pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego;

Zdyb Tomasz, przedkładając pracę pt. Przyczyny psychiczne niezdolności 
osoby do zawarcia małżeństwa w świetle polskich publikacji kanonistycz-
nych po 1983 roku, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. J.H. Gręźli-
kowskiego, prof. UKSW; 

Zieliński Andrzej, przedkładając pracę pt. Małżeństwo w ujęciu Kodeksu 
prawa kanonicznego z 1917 roku. Analiza zagadnienia w polskiej dok-
trynie kanonicznej, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. P. Ryguły, 
prof. UKSW.
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Rada Wydziału Prawa Kanonicznego przeprowadziła w roku akade-
mickim 2014/2015 następujące postępowania nostryfikacyjne dotyczące 
uznania stopnia doktora prawa kanonicznego za równorzędny ze stop-
niem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego nadawanym 
w kraju:
o. SANDER Mirosław OP., uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicznego 

Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) 
w Rzymie, na podstawie dysertacji pt. Il delitto di attentata ordinazione 
sacra di una donna. La ratio legis teologica, l’evoluzione storica della 
normativa e commento alla legge vigente, napisanej pod kierunkiem 
o. dra J. Śliwy OP;

o. MICHOWICZ Przemysław OFMConv, uzyskanego na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, 
na podstawie dysertacji pt. La dimissione facoltativa dall’Istituto reli-
gioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche 
nell’applicazione della procedura, napisanej pod kierunkiem prof. Aitor 
Jimenez Ehave;

ks. WOJAKIEWICZ Pior Jan, uzyskanego na Wydziale Prawa Kanonicz-
nego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, na podstawie 
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dysertacji pt. Il Magistero di Benedetto XVI sull’incapacità matrimoniale, 
napisanej pod kierunkiem prof. M.J. Arroba Conde; 

ks. TANASIYCHUK Andraiy, uzyskanego na Papieskim Instytucie 
Wschodnim w Rzymie, na podstawie dysertacji pt. Lo stato giuridico 
dei fedeli nei libri parrocchiali secondo il CCEO, napisanej pod kierun-
kiem o. prof. Cyrila Vasila.
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