
UCHWAŁA NR 1

K O MIS J1 H A BILIT AC V J N E J
POWOŁANEJ W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIA 
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO 

W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH W DYSCYPLINIE 
HISTORIA

WSZCZĘTYM NA WNIOSEK DR. PIOTRA JACKA 
KRZYŻANOWSKIEGO 

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk humanisty cznych w dyscyplinie historia 

dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego

Na podstawie arl. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 37 ust. 2 pkt 3 i § 45 uchwały nr 85/2021 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie 

Szczecińskim uchwala się. co następuje:

§ •

Komisja habilitacyjna w składzie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

prof. dr hab. Tomasz Jasiński - przewodniczący;

dr hab. Radosław Ptaszyński. prof. US - sekretarz;

dr hab. Sławomir Kapralski. prof. UP - recenzent;

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska. prof. UJ - recenzent;

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold - recenzent;

prof. dr hab. Roman Drozd - recenzent;

dr hab. Agnieszka Szudarek. prof. US - członek 



stwierdza, że aktywność naukowa dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego oraz osiągnięcie 

naukowe Między przymusowym osiedleniem a presjom asymilacyjną państwa 

Cyganie/Romowie w Polsce w latach 1964-1989 (Akademia im. Jakuba z Paradyża iv 

Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 2021, ss.444) stanowią istotny wkład w 

rozwój dyscypliny naukowej historia i wyraża pozytywną opinię w spraw ie nadania dr. 

Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Komisja pozytywnie oceniła zarówno przedstawione osiągnięcie, jak i dorobek naukowy, 

aktywność na polu popularyzacji nauki, jak i aktywność konferencyjną dr. Piotra Jacka 

Krzyżanowskiego. W czasie kolokwium komisja wysłuchała zarówno autoreferatu. jak i 

podstawowych tez sporządzonych recenzji, z których wszystkie zawierały konkluzję, iż 

dorobek i osiągniecie habilitanta spełniają wymogi określone prawem, co upoważnia do 

nadania habilitantowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w 

dyscyplinie historia. Kolokwium komisja przyjęła jednomyślnie pozytywnie, akceptując 

odpowiedzi na zadane pytania oraz przeprowadzając dyskusję. W związku z powyższym 

Komisja zatem pozytywnie opiniuje wniosek dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego o nadanie 

stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz przekazuje niniejszą 

opinię Radzie Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pouczenie:
Uchwała jest ostateczna. Od uchwały nie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia.

(imię i nazwisko\podpis
przewodniczącego Komisji habilitacyjnej)

(imię i nazwisko, podpis 
sekretarza komisji habilitacyjnej)


