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Uchwalanr 3 / 2020

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika
z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie odmowyuznania stopnia doktora nauk pedagogicznych uzyskanego za

granicq przez dr Terese Janicka — Panek za r6wnowaznyz polskim stopniem naukowym

doktora habilitowanego nauk spolecznych, w dyscyplinie pedagogika.

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika Uniwersytetu Wroctawskiego, dziatajac na podstawie § 7

ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 28 wrzesnia 2018 roku w

sprawie nostryfikacji stopni naukowychi stopni w zakresie sztuki nadanych za granicg — Dz.U. z 2

pazdziernika 2018 r. poz. 1877, uchwalasig, co nastepuje.

1. W wyniku przeprowadzenia postepowania nostryfikacyjnego, z uwzglednieniem dwéch

negatywnych recenzji osiagnieé bedgcych podstawq nadania Wnioskodawcy stopnia naukowego,

odmawia sie uznania stopnia naukowego doktora nauk pedagogicznych uzyskanego za granica,

nadanegodr Teresie Janickiej-Panek 12 grudnia 2017 roku przez Instytut Edukacji Pedagogiczne] i

Edukacji Dorostych Panstwowej Akademii Pedagogicznej na Ukrainie za rownowazny z polskim

stopniem doktora habilitowanego nauk spotecznych w dyscyplinie pedagogika.

2. Uzasadnienie. Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika Uniwersytetu Wroctawskiego, zgodnie z

posiadanymi uprawnieniami, powolala dwéch recenzentéw w postepowaniu nostryfikacyjnym,

wszezetym na wniosek dr Teresy Janickiej — Panek, dr. hab. Wiktora Ziobickiego prof.

Uniwersytetu Wroctawskiego oraz dr. hab. Rafata Wlodarezyka z Uniwersytetu Wroctawskiego.

Dr hab. Wiktor Zlobicki prof. UWr przygotowat 14-stronnicowg recenzje, w konkluzji ktorej,

biorac pod uwage wniosek dr Teresy Janickiej-Panek o przeprowadzenie postepowania

nostryfikacyjnego, po analizie przedtozonej dokumentacji stwierdzil, iz zaprezentowany dorobek

jest obszerny i réznorodny, ale w glownej mierze odzwierciedla dydaktyczne, metodyczne i

organizacyjne dogwiadczenie Wnioskodawezyni. Bez watpienia moze stanowi¢ zrédto wiedzy dla

praktyki edukacyjnej, szczegdInie edukacji wezesnoszkolnej. Jednakze jakos¢ dorobku

publikacyjnego, a szczegélnie monografia wskazana jako gléwne osiagniecie naukowe, na

podstawie ktérej wydano Wnioskodawezyni za granica dyplom doktora nauk pedagogicznych, nie

potwierdza niestety kompetencji niezbednych do samodzielnosci naukowej. Wnioskodawezyninie

spelnia takze znacznej czesci istotnych kryteriéw oceny caloksztaltu dorobku na poziomie

habilitacyjnym. Jako recenzent w postepowaniu nostryfikacyjnym stwierdzit zatem, ze caloksztalt

osiagnieé dr Teresy Janickiej-Panek nie spelnia ustawowego krytertum znacznego wktadu w

rozw6j pedagogiki jako dyscypliny naukowej. W efekcie zawnioskowat do Rady Dyscypliny

Naukowej Pedagogika w Uniwersytecie Wroclawskim, by odmowita uznania dyplomu doktora

nauk pedagogicznych uzyskanego przez dr Terese Janicka-Panek za granica jako rownowazny ze

stopniem doktora habilitowanego.

Dr hab. Rafat Wtodarczyk przygotowat 12-stronnicowa recenzje, w konkluzji ktérej stwierdzil, iz

majac na uwadze przedstawiony do oceny dorobek naukowy, od czasu uzyskania stopnia doktora

w dwoch omawianych w tej recenzji zakresach, ocenia go negatywnie jako matowartosciowy

poznawezo, bedacy na niskim poziomie naukowym i merytorycznym, obcigzony wykazanymi

naduzyciami (Recenzent wnioskuje o przekazanie kwestii weryfikacji skali naduzyé do

odpowiednich komisji etyki badari naukowych)i nie wnoszacy znaczacego wktadu do dyscypliny

a 



pedagogika, jak rdéwniez pozytywnie ocenione osiagniecia dydaktyczne, organizatorskie,

popularyzatorskie i w zakresie wspolpracy migdzynarodowej, Recenzent uznaje, ze nie zostaly

spelnione przez dr Terese Janicka-Panek wymagania przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14

marca 2003 roku o stopniach naukowychi tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki wraz z poZniejszymi zmianami, a takze w rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 roku w sprawie kryteri6w osiagni¢é osoby ubiegajacej si¢ 0

nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz ze Kandydatka nie posiada predyspozycji do roli

samodzielnego pracownika nauki, wobec czego wnioskuje 0 odmodwienie uznania dyplomu

doktora nauk pedagogicznych, nadanego doktor Teresie Janickiej-Panek 12 grudnia 2017 roku

przez Instytut Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorostych Panstwowej Akademii Pedagogiczne}

na Ukrainie, za rownowazny stopniowi naukowemu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

spolecznych w dyscyplinie pedagogika.

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika Uniwersytetu Wroctawskiego jednogtosnie podjela

uchwate o odmowie uznania stopnia naukowego doktora nauk pedagogicznych uzyskanego przez

dr Terese Janicka-Panek za granica za rownowazny z polskim stopniem naukowym doktora

habilitowanego nauk spolecznych w dyscyplinie pedagogika.

. Uchwalta wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwaty przystuguje odwotanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutéw w terminie 30 dni od

dnia doreczenia uchwaty.

  


