
 

 

 

 
 

Uchwała Nr 23/20 91
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 
2014 r., poz. 1852, z późn. zm.), Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Arkadiuszowi Urbankowi stopień doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika {podać dziedzinę i dyscyplinę
naukową).

Uzasadnienie:
Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych po zapoznaniu się z dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego dr. Arkadiusza Urbanka, recenzjami, opiniami podjęła 
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w 
dyscyplinie pedagogika.

Komisja w składzie: przewodniczący komisji prof, dr hab. Zbyszko Melosik, sekretarz dr 
hab. Rafał Włodarczyk, recenzent prof, dr hab. Jerzy Nikitorowicz, recenzent dr hab. Maciej 
Bernasiewicz, członkini komisji dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, członkini komisji prof. UWr 
dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy na posiedzeniu we Wrocławiu w dniu 31 stycznia 2019 
roku podjęła jednogłośnie -  sześcioma pozytywnymi głosami -  uchwałę o wniosku do Rady 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Arkadiuszowi 
Urbankowi (nieobecny, usprawiedliwiony -  recenzent prof. UWM dr hab. Sławomir 
Przybyliński). Decyzja ta wynikała z następujących przesłanek:
1. Wszystkie oceny recenzentów oraz opinie pozostałych członkiń i członków komisji kończą się 
w sposób jednoznaczny pozytywną konkluzją wspierającą wniosek o nadanie stopnia 
habilitowanego;
2. W recenzjach i opiniach podkreślano, że dorobek podoktorski zarówno naukowy, jak i 
organizacyjno-dydaktyczny, spełnia ustawowe kryteria stosowane przy ocenie kandydatów do 
stopnia doktora habilitowanego;
3. W recenzjach i opiniach stwierdzono, że podstawowe osiągnięcie naukowe, książka pod 
tytułem System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości. Studium diagnostyczne,
niezależnie od podniesionych uwag krytycznych stanowi wartościową rozprawę naukową i wnosi 
wkład do dyscypliny pedagogika;
4. Członkinie i członkowie komisji w recenzjach, opiniach i wypowiedziach zaznaczyli 
wyjątkową wartość dwóch innych, podoktorskich monografii Habilitanta, tj. Doświadczenie
napięć w relacji z ofiarą, na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw oraz Śmierć samobójcza -
perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna książka napisana wspólnie z Leszkiem Bednarskim.
5. W recenzjach i opiniach podkreślano, że dorobek naukowy Habilitanta rozwijany od czasu 
uzyskania stopnia doktora w trzech obszarach zainteresowań badawczych: eksploracji zjawiska 
patogenezy, badania nad losami ludzi w sytuacji „beznadziei społecznej” oraz system 
penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości, stanowi ważny wkład w rozwój dyscypliny 
pedagogika, a także świadectwo dużej dojrzałości naukowej Habilitanta;
6. Przebieg przeprowadzonej podczas posiedzenia komisji dyskusji potwierdził przekonanie, że dr 
Arkadiusz Urbanek jest w pełni przygotowany do pełnienia roli samodzielnego pracownika nauki.



Wyniki głosowania:48 głosów tak, 4 głosy wstrzymujące oraz 2 głosy nieważne 
(upoważnionych do głosowania 102 osoby, obecnych podczas głosowania 54 osoby).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:
Ustawa nie przewiduje odwołania.

Rada Wydziału Wydział Nauk Historycznych

podpis

1. Przewodniczący Rady
prof, dr hab. Przemy sfe^Wisz^sCT
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2. Członkowie Rady:


