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UCHWAŁA NR 58 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie opinii dotyczącej odwołania mgr Barbary Klimek  
od uchwały nr 18 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW  

z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nieprzyjęcia i niedopuszczenia  
do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1789 ze zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule) w zw. 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.) Rada 
Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii postanawia, co następuje: 
 

§1 
 

Opiniuje się negatywnie odwołanie mgr Barbary Klimek od uchwały nr 18 Rady 
Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie 
nieprzyjęcia i niedopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Uzasadnienie 
 

Rada miała dostęp do pełnej dokumentacji przebiegu przewodu doktorskiego 
mgr Barbary Klimek. Uznała, że nie znajduje podstaw, by podważać decyzję o 
nieprzyjęciu i niedopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, podjętą w 
uchwale RND NOKiR nr 18 z dn. 3 marca jednoznacznie (19 głosów za, 4 
wstrzymujące się, innych głosów nie było). Odwołanie mgr Barbary Klimek nie 
wskazuje na żadne okoliczności związane z przebiegiem przewodu doktorskiego, 
które nie byłyby Radzie znane w czasie podejmowania uchwały o niedopuszczeniu. 
Negatywne konkluzje dwu recenzji oraz krytyczne uwagi wszystkich recenzentów i 
promotora pozostają w mocy; a sugerowane przez mgr Klimek uchybienia formalne, 
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również podnoszone przez nią już wcześniej, są bezzasadne – procedury te 
dokonywane były bez naruszenia przepisów. 

Szeroko opisywana przez p. Barbarę Klimek sytuacja konfliktu z Wydziałem 
Polonistyki UW nie podlega ocenie Rady; należy jednak zauważyć, że ostateczna 
ocena w przewodzie została dokonana przez organ odrębny od Rady Wydziału 
Polonistyki. 

Godne ubolewania opóźnienie związane z dostarczeniem Uchwały wynikało 
przede wszystkim z okoliczności pandemii. Nie naruszyło ono ustawowego prawa 
Doktorantki do złożenia odwołania; również Jej prawo do informacji zostało zachowane 
– o wyniku głosowania została poinformowana w rozmowie telefonicznej dn. 9 marca 
br.  

 
 
 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 
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