
Uchwała Nr 47/2019
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie nadania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 
2014 r., poz. 1852, z późn. zm.), w związku z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 
lipca 2018 roku. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych uchwala, 
co następuje:

§ 1. Nadaje się Pani Małgorzacie Jankowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (podać dziedzinę i dyscyplinę 
naukową}.

Uzasadnienie:

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24 sierpnia 2018 r. w dziedzinie nauk humanistycznych 
w dyscyplinie nauk o sztuce. Jako instytucja naukowa właściwa do przeprowadzenia procedury 
habilitacyjnej wskazana została Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr BCK 
I L 8221/18) z dnia 4 grudnia 2018 roku powołana została Komisja Habilitacyjna w składzie: 
przewodniczący Komisji -  prof. Tadeusz Lubelski, UJ, Kraków, sekretarz Komisji -  dr hab. 
Cezary Wąs, UWr, Wrocław, recenzent -  prof. Grzegorz Dziamski. UAM, Poznań, recenzent
-  dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska, UŚ, Katowice, recenzent -  prof. Waldemar Okoń, 
UWr, Wrocław, członek Komisji -  dr hab. Gabriela Świtek. UW, Warszawa, członek Komisji
-  prof. Mirosław Kocur, UW, Wrocław. Recenzje i pisemne opinie członków Komisji wpłynęły 
do dnia 14 lutego 2019 r. Wszyscy członkowie Komisji mieli możliwość przeczytania recenzji 
i opinii pozostałych członków Komisji przed rozpoczęciem obrad Komisji. Przewodniczący 
Komisji, prof. Tadeusz Lubelski przedstawił raport zbiorczy dotyczący zawartości 
merytorycznej przedłożonych recenzji (prof. Kariny Banaszkiewicz-Sadowskiej, prof. 
Waldemara Okonia, prof. Grzegorza Dziamskiego) oraz pisemnych opinii dr hab. Gabrieli 
Swiek i prof. Mirosława Kocura.
Dorobek naukowy Habilitantki dr Małgorzaty Jankowskiej, w tym zaprezentowana praca 
„Natalia Lach-Lachowicz - strategie i formy obecności”, wnosi istotny wkład do polskiej 
wiedzy o sztuce i świadczy o dojrzałości naukowej i zdolności do samodzielności naukowej. 
Pozytywnie oceniona została działalność dydaktyczna i artystyczna oraz dokonania w zakresie 
popularyzacji nauki Habilitantki.
Przedstawione dokonania spełniają ustawowe wymogi stawiane w postępowaniu 
habilitacyjnym i upoważniają do przedstawienia wniosku o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych dr Małgorzacie Jankowskiej w dyscyplinie nauk o 
sztuce.

Wyniki głosowania:59 głosów tak, 1 głos wstrzymujący (upoważnionych do głosowania 104 
osoby, obecnych podczas głosowania 60 osób).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.
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