
Uchwała nr 192/V/2019  

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 maja 2019 r.  

 

w sprawie nadania dr Karolinie Stopce  

stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie: nauki prawne 

 

 

 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 18 kwietnia 2019 r., 

zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, Rada Wydziału 

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

§ 1. Nadaje się pani dr Karolinie Stopce stopień doktora habilitowanego w 

dyscyplinie: nauki prawne, w dziedzinie: nauki społeczne. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek 

dr Karoliny Stopki w dniu 3 września 2018 r., w którym, jako jednostkę organizacyjną 

posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wskazano Radę Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 24 września 2018 r. Rada 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wyraziła zgodę na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr K. Stopki. W dniu 6 listopada 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 oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 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 jednotematyczny cykl 

publikacji lub dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji 

powiązanych tematycznie. Kryteria oceny Habilitantki określa § 4 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Z kolei 

kryteria oceny dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz w zakresie współpracy 

międzynarodowej precyzuje § 5 powyższego rozporządzenia. 

W toku postępowania członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem 

Habilitantki oraz z jej autoreferatem, a także treścią złożonych recenzji habilitacyjnych. 

Habilitantka za najważniejsze osiągnięcie naukowe wskazała monografię pt. „Świadczenia 

odszkodowania socjalnego w prawie polskim”.  

Recenzje sporządzone przez: dr hab. Monikę Lewandowicz-Machnikowskiej, dr.  

hab. Leszka Mitrusa oraz dr hab. Magdalenę Szczepańską zawierają pozytywne konkluzje 

o uznaniu osiągnięć naukowych dr Karoliny Stopki oraz o znaczącym wkładzie w rozwój 

dyscypliny prawa, a także pozytywne oceny jej ogólnej aktywności naukowej, 

dydaktycznej i organizacyjnej, która spełnia wymogi określone w art. 16 ustawy o 

stopniach naukowych i tytule oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  

Recenzenci, jak również pozostali członkowie Komisji habilitacyjnej zgodnie uznali, 

że monografia autorstwa Habilitantki, wskazana przez nią jako najważniejsze osiągnięcie 

naukowe, zasługuje na pozytywną ocenę, odpowiadając w pełni wymaganiom 

ustawowym. Wskazano, że podjęta tematyka ma istotne znaczenie teoretyczne i 

praktyczne, w związku z czym zasługiwała na kompleksowe opracowanie, zaś monografia 

Habilitantki dobrze wypełnia istniejącą lukę w wypowiedziach nauki prawa. Praca stanowi 



pogłębioną teoretycznie analizę zagadnień dotyczących świadczeń odszkodowania 

socjalnego jako formy prawnej realizacji zabezpieczenia społecznego. 

Członkowie Komisji, odnosząc się do osiągnięć naukowych, uznali dorobek 

naukowy Habilitantki za znaczący, z uwagi na zakres prowadzonych badań 

dogmatycznych. Wysoko oceniono także jej aktywność dydaktyczną.  

 Na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. Komisja habilitacyjna podjęła uchwałę 

wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr Karolinie Stopce stopnia doktora 

habilitowanego i postanowiła przedstawić ją Radzie Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 Wniosek Komisji habilitacyjnej przedstawił jej sekretarz – dr hab. Artur Tomanek 

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

Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 20 maja 2019 r. (pkt 8 porządku obrad).  

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

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwały o nadaniu dr Karolinie Stopce stopnia 

doktora habilitowanego w dyscyplinie: nauki prawne, w dziedzinie: nauki społeczne 

uznano za uzasadnione. 

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

57 osób. Wynik głosowania: 57 głosów „tak”. 

 

 

Przewodniczący Rady WPAE UWr 

Dziekan: prof. dr hab. K. Kiczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


