
UCHWAŁA NR 35/2022
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 
dr. Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu

Na podstawie art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.J, § 128 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz § 47 ust. 1 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:
§1Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego nadaje dr. Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
§2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIEW dniu 14.01.2022 r. Pan dr Piotr Jacek Krzyżanowski zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce złożył za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, przekazaną przez Radę Doskonałości Naukowej pismem z dnia 19 stycznia 2022 r. nr DRKN.Z1.400.2.2022.1.AM, które wpłynęło do Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 24 stycznia 2022 r., na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2022 r. podjęła uchwałę nr 4/2022 w sprawie wyrażenia zgody 



na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia wszczętego na wniosek dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego.Rada Doskonałości Naukowej na posiedzeniu w dniu 28 marca 2022 r. wyznaczyła część składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego: prof. dr hab. Tomasz Jasiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przewodniczący komisji, dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - recenzent, dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - recenzentka, prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego - recenzent.Na mocy uchwał nr: 14/2022, 15/2022 oraz 16/2022 Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r. powołała do składu komisji habilitacyjnej: prof. dr. hab. Romana Drozda z Akademii Pomorskiej w Słupsku - recenzenta, dr hab. Agnieszkę Szudarek, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego - członkinię, dr. hab. Radosława Ptaszyńskiego, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego - sekretarza oraz uchwałą nr 17/2022 z dnia 12 maja 2022 r. powołała pełen skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego.Powołani recenzenci sporządzili recenzje zawierające szczegółową i uzasadnioną ocenę dotyczącą spełnienia przez habilitanta wymagań wskazanych w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W dniu 28 października 2022 r. komisja habilitacyjna odbyła posiedzenie celem analizy recenzji i opinii pozostałych członków komisji oraz wyznaczyła termin kolokwium habilitacyjnego na dzień 17 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.W dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 16.00 odbyło się kolokwium habilitacyjne, w którym poza członkami komisji habilitacyjnej uczestniczyli także członkowie Rady Naukowej Instytutu Historycznego w charakterze obserwatorów. Po zakończonej dyskusji komisja habilitacyjna na tajnym posiedzeniu pozytywnie oceniła przebieg kolokwium habilitacyjnego i na podstawie czterech pozytywnych recenzji oraz pozytywnej opinii członkini komisji uznała, że habilitant spełnia wymogi określone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.J. W głosowaniu jawnym (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) komisja habilitacyjna podjęła Uchwałę nr 1 zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia i przekazała ją do Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.Na podstawie przedłożonego wniosku komisji habilitacyjnej Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r. dokonała oceny przebiegu postępowania habilitacyjnego wszczętego na wniosek dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego. Dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US, pełniący funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej, przedstawił członkom Rady Naukowej Instytutu Historycznego przebieg posiedzenia komisji habilitacyjnej, która obradowała pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Jasińskiego. Komisja habilitacyjna pozytywnie oceniła dorobek i osiągnięcia naukowe dr. Piotra Jacka Krzyżanowskiego. Podstawą do dalszego procedowania jest wyciąg z protokołu z kolokwium habilitacyjnego oraz Uchwała nr 1 komisji habilitacyjnej z dnia 17 listopada br. zawierająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu.Członkowie Rady w toku dyskusji przedstawili argumenty przemawiające za nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz omówili cezury czasowe przeprowadzonych badań opracowanych w pracach doktorskiej i habilitacyjnej dr. P. J. Krzyżanowskiego oraz podkreślili, że jest to pierwsze pełne opracowanie tematyki dotyczącej przesiedleń Cyganów/Romów w Polsce.Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 35/2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. Piotrowi Jackowi Krzyżanowskiemu.



Wyniki głosowania tajnego za nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego były następujące: uprawnionych do głosowania - 9 członków, obecnych - 8, głosów ZA - 8, głosów PRZECIW - 0, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0, głosów nieważnych - 0.
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Rady NatOrejlnstytutu Historycznego 

Uniwe|sylefu Szczecińskiego ’

drhab'. 'aszyński, prof. USPodpis i pieczęć osoby przewodniczącej posiedzeniu rady naukowej

POUCZENIEUchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.


