
 

 

Poz. 31 

 

 

UCHWAŁA NR 48 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO 

 
 z dnia 9 marca 2020 r. 

 

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi 

Jędrzejewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

literaturoznawstwo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 11 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 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 poz. 340), Rada Naukowa Dyscypliny 

Literaturoznawstwo, w składzie jak w załączniku, po zapoznaniu się z opinią komisji 

habilitacyjnej w składzie: 

1) Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski (Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), 

2) Sekretarz komisji – dr hab. Anna Górajek (Uniwersytet Warszawski), 

3) Recenzent – prof. zw. dr hab. Marek Ostrowski (Uniwersytet Łódzki), 

4) Recenzent – prof. zw. dr hab. Lucjan Puchalski (Uniwersytet Wrocławski), 

5) Recenzent – dr hab. Paweł Piszczatowski (Uniwersytet Warszawski), 

6) Członek komisji – dr hab. Robert Rduch (Uniwersytet Śląski), 

7) Członek Komisji – dr hab. Andrzej Kopacki (Uniwersytet Warszawski) 

z dnia 20 lutego 2020 r., w sprawie nadania / odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego, odmawia dr. Maciejowi Jędrzejewskiemu numer PESEL 00000000000 

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych 

w dyscyplinie literaturoznawstwo. 

 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADA NAUKOWA DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

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. Maciejowi Jędrzejewskiemu stopnia doktora habilitowanego głosowały 23 

osoby, uprawnionych do głosowania było 38 osób. Za nadaniem stopnia doktora 

habilitowanego oddano 3 głosy, przeciw oddano 14 głosów, wstrzymało się od głosu 

6 osób. Wobec tego bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, odmówiono dr. Maciejowi 

Jędrzejewskiemu nadania stopnia doktora habilitowanego. 

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo zapoznała się uważnie 

z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w szczególności biorąc pod uwagę 

dorobek kandydata oraz informacje zawarte w złożonych przez niego dokumentach, 

uchwałę Komisji Habilitacyjnej z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie  nadania / odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego, protokół posiedzenia Komisji Habilitacyjnej oraz 

recenzje i opinie powstałe w toku postępowania. 

W postępowaniu habilitacyjnym w ustawowym terminie recenzje sporządzili: prof. 

zw. dr hab. Marek Ostrowski, dr hab. Paweł Piszczatowski i prof. zw. dr hab. Lucjan 

Puchalski. Tylko jeden recenzent, prof. Marek Ostrowski uznał dorobek kandydata za 

wystarczający do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Pozostali dwaj 

recenzenci, dr hab. Paweł Piszczatowski i prof. dr hab. Lucjan Puchalski, zawarli w 

swoich recenzjach wniosek o odmowę nadania stopnia doktora habilitowanego. 

Wniosek o odmowę nadania stopnia doktora habilitowanego złożył również w swojej 

opinii członek komisji habilitacyjnej, dr hab. Andrzej Kopacki. Opinia drugiego członka 

komisji, dr. hab. Roberta Rducha kończy się wprawdzie konkluzją pozytywną, towarzyszy 

jej jednak stwierdzenie, że dorobek kandydata nie zasługuje na wysoką ocenę. 

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo stwierdziła na podstawie protokołu 

posiedzenia Komisji Habilitacyjnej, że na posiedzeniu tym wysłuchano opinii i uwag 

wszystkich uczestników, a w głosowaniu tylko dwie osoby (spośród siedmiu obecnych) 

poparły wniosek o nadanie kandydatowi stopnia doktora habilitowanego. 

Wszyscy członkowie Komisji Habilitacyjnej zostali zaproszeni na posiedzenie 

Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo. Zaproszenie przyjęli dr hab. Anna 

Górajek, dr hab. Paweł Piszczatowski i dr hab. Andrzej Kopacki. Sekretarz Komisji 

przedstawiła Radzie chronologię wydarzeń w postępowaniu habilitacyjnym, 

zaprezentowała główne wątki dyskusji na posiedzeniu Komisji oraz wyniki głosowania. 

Odbyła się również dyskusja Rady dotycząca dorobku kandydata, w której odnoszono się 

między innymi do recenzji i opinii powstałych w postępowaniu habilitacyjnym. W czasie 

dyskusji dr hab. Paweł Piszczatowski i dr hab. Andrzej Kopacki podtrzymali swoje 

stanowisko. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa wyżej, a także w wyniku 

przeprowadzonej dyskusji, Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo podjęła 

niniejszą Uchwałę w brzmieniu jak wyżej. 

 



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 Literaturoznawstwo. 

      

 

Przewodnicząca 

Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo: 

M. Grzegorzewska 

 

 

 


