
Uchwała nr 107/IV/2019  

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 kwietnia 2019 r.  

 

w sprawie nadania dr. Arkadiuszowi Barutowi  

stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych 

 

 

 Na podstawie art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1669) oraz na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 28 marca 2019 r., 

zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, Rada Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się panu dr. Arkadiuszowi Barutowi stopień doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie: prawo. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte 7 września 

2018 r. na wniosek dr. Arkadiusza Baruta, w którym jako jednostkę organizacyjną 

posiadającą prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w celu przeprowadzenia 

w trybie jawnym postępowania habilitacyjnego wskazano Radę Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 4 grudnia 2018 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała Komisję habilitacyjną. 

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 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.) w związku z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669), 

stopień doktora habilitowanego może zostać nadany osobie, która posiada stopień 

doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące 

znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej, a ponadto wykazuje się istotną 

aktywnością naukową. Osiągnięciem tym może być dzieło opublikowane w całości lub w 

zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie.  

 Jako osiągnięcie naukowe Habilitant wskazał monografię pt. „Prawa człowieka jako 

dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego”. 

 W toku postępowania członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem 

dr. A. Baruta, autoreferatem, a także treścią złożonych recenzji habilitacyjnych. Uznali  

jego dorobek naukowy za znaczący. Jak wskazali, dorobek ten cechuje 

interdyscyplinarność, co jest atutem umożliwiającym Habilitantowi prowadzenie 

wieloaspektowych analiz badanych zagadnień i konfrontowanie ustaleń różnych dziedzin 

nauki. Szczególnie ważne jest łączenie podejścia teoretyczno - prawnego z podejściem 

politologicznym, przynoszące nową perspektywę badań nad prawem jako zjawiskiem 

społecznym. Wartościowe jest też stosowanie kategorii filozoficzno-prawnych do badania 

praktyki prawnej, w tym orzecznictwa sądowego. Zauważyli przy tym, że część konkluzji, 

zawartych we wskazanej monografii znajduje się też w innych publikacjach Autora.  

Zgodne i pozytywne były również oceny w zakresie aktywności popularyzatorskiej, 

dydaktycznej i organizacyjnej Habilitanta, w tym opieki nad stażystami i aplikantami 

adwokackimi. 

 Na posiedzeniu w dniu 28 marca br. Komisja habilitacyjna podjęła uchwałę 

wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Arkadiuszowi Barutowi stopnia 

doktora habilitowanego nauk prawnych i postanowiła przedstawić ją Radzie Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 



 Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawił jej sekretarz – dr hab. Przemysław 

Kaczmarek, prof. nadzw. UWr na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 15 kwietnia 2019 r. (pkt 8 porządku 

obrad).  

 W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwały o nadaniu dr. Arkadiuszowi Barutowi 

stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, w dyscyplinie prawo uznano za 

uzasadnione. 

 Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 86 osób, w głosowaniu wzięły udział 

74 osoby. Wynik głosowania: 71 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos wstrzymujący, 1 głos 

nieważny. 

 

Przewodniczący Rady WPAE UWr 

Dziekan: prof. dr hab. K. Kiczka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


