
1 

 

kult 

 
 
 
 
 
 
 

Poz. 48 
 
 
 

UCHWAŁA NR 50 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie 
Orszulak-Dudkowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki 

o kulturze i religii 
 

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 (tj.: Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule) w związku z art. 
179 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 
z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2, § 5 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 3 uchwały nr 481 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia 
sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora 
habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 
z późn. zm.), Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii, w składzie jak 
w  załączniku, na podstawie opinii komisji habilitacyjnej w składzie: 

 
1) prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński); 
2) dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski); 
3) prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz (Instytut Archelogii i Etnologii PAN); 
4) dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu); 
5) dr hab. Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski); 
6) dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) ; 
7) dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski); 
 
z dnia 27 maja 2020 r., w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego, odmawia nadania dr Katarzynie Orszulak-Dudkowskiej (numer 
PESEL 000000000000) stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.  
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego jest podejmowana w głosowaniu 
tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu 
tajnym nad nadaniem dr Orszulak-Dudkowskiej stopnia doktora habilitowanego 
głosowało 25 osób, uprawnionych do głosowania było 29 osób. Za nadaniem stopnia 
doktora habilitowanego oddano 6 głosów, przeciw oddano 12 głosów, wstrzymało się 
od głosu 7 osób.  Wobec tego bezwzględną większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, odmówiono dr 
Orszulak-Dudkowskiej nadania stopnia doktora habilitowanego.  

Rada zapoznała się z pełną dokumentacją postępowania, obejmującą wniosek 
z autoreferatem i wykazem publikacji, recenzje i opinie sformułowane w postępowaniu 
oraz protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej wraz z uchwałą. Dwie recenzje w 
postępowaniu – dr hab. Anny Brzezińskiej (UAM) i prof. Iwony Kabzińskiej-Stawarz 
(IAiE PAN) były pozytywne, jedna – dr hab. Tomasza Rakowskiego (UW) – negatywna. 
Komisja wnioskowała o nadanie dr Orszulak-Dudkowskiej stopnia doktora 
habilitowanego większością 5 do 2 głosów.  

W dyskusji Rady nad wnioskiem wzięło udział troje członków komisji – dr hab. 
Tomasz Rakowski (recenzent) oraz dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz 
(członkini) i dr hab. Anna Malewska-Szałygin (sekretarz).  Dr hab. Malewska-Szałygin 
szczegółowo przedstawiła przebieg prac komisji, wskazując na argumenty 
przemawiające za nadaniem stopnia oraz na wątpliwości, które pojawiły się podczas 
jej obrad. Dyskusja Rady dotyczyła oceny zarówno osiągnięcia naukowego będącego 
podstawą postępowania, jak i dorobku naukowego Habilitantki. W efekcie dyskusji i 
wiedzy wynikającej z dokumentacji postępowania Rada podjęła Uchwałę odmawiającą 
dr Katarzynie Orszulak-Dudkowskiej nadania stopnia doktora habilitowanego. 
 

Stosownie do art. 19 ustawy o stopniach i tytule, niniejsza uchwała jest 
prawomocna z dniem podjęcia. 

 
Pouczenie 

 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, od niniejszej uchwały 

przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w terminie 
miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii. 
 
 
 

 
Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 
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