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Uchwała Nr 443/WT/2015 

Rady Wydziału Teologicznego w sprawie promocji kadry naukowej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 14 grudnia 2015 r. 
o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych 

s. dr Marcie Ziółkowskiej 

Na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym i tytule w zakresie sztuki, z późniejszymi zmianami, (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r„ poz. 
1852; Dz. U. z 2015 r. poz. 249) i Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także przyznania 
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 24 lutego 2003 r. Wydziałowi 

Teologicznemu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (pismo z dnia 24 lutego 2003 r. nr BCK-l-U-
1352/2002), 

oraz na podstawie uchwały z dnia 8 grudnia 2015 r. Komisji habilitacyjnej zawierającej opinię 
w postępowaniu habilitacyjnym s. dr Marty Ziółkowskiej, 

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu 
w sprawie promocji kadry naukowej postanawia: 

§ 1 

odmówić nadania 
s. dr Marcie Ziółkowskiej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych 
w obszarze nauk humanistycznych 

w dziedzinie nauk teologicznych 

§2 

Uzasadnienie Uchwały Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adam 
Mickiewicza w Poznaniu w sprawie promocji kadry znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania 
Uprawnionych do głosowania 38 osób, obecnych - 31 osób, głosowało 31 osób; za przyjęciem 
uchwały 27 głosów; przeciw O głosów; wstrzymujących się 4 głosy; nieważnych O głosów. 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 443ANT/2015 Rady Wydziału Teologicznego w sprawie promocji kadry naukowej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 14 grudnia 2015 r. o odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk teologicznych s. dr Marcie Ziółkowskiej 

UZASADNIENIE UCHWAŁY Nr 443/WT/2015 
Rady Wydziału Teologicznego w sprawie promocji kadry naukowej 

o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych 
w obszarze nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk teologicznych 

s. dr Marcie Ziółkowskiej 

Rada Wydziału Teologicznego UAM w sprawie promocji kadry naukowej podejmuje 

uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych s. dr Marcie 

Ziółkowskiej. Czyni to po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego 

przedstawioną przez Kandydatkę do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

teologicznych, recenzjami jej osiągnięć naukowych i uchwałą z dnia 8 grudnia 2015 r. Komisji 

habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która zawiera 

negatywną opinię odnośnie do nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych, 

a także po zapoznaniu się z szczegółowym uzasadnieniem uchwały Komisji i protokołem z 

posiedzenia tej Komisji. 

Rada Wydziału Teologicznego uznaje, że przedstawiona monografia, stanowiąca 

potwierdzenie osiągnięć naukowych oraz pozostały dorobek naukowy nie mogą być uznane 

za „znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej", czego wymaga art. 16.1. 

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; Dz. U. z 2015 r. poz. 

249). 

Mając powyższe na uwadze Rada Wydziału Teologicznego w sprawie promocji kadry 

naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podejmuje uchwałę w brzmieniu 

wyżej podanym. 
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