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Uchwata Nr 15/2020
Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika

Uniwersytetu Wroctawskiego
zZ dnia 8 lipca 2020r,

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanegoNa podstawie art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowychi tytulenaukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1789), w zwiazku z art. 179 ust. 3 ustawyz dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe— Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., POZ. 1669 z pdzn. zmianami ), RadaDyscypliny Naukowej Pedagogika uchwala, co nastepuje:
1.

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika nadaje dr. Piotrowi Romanowi Kwiatkowskiemu stopiennaukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie pedagogika.

UZASADNIENIE

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika, podjeta przedmiotowa uchwate po zapoznaniu Sie zdokumentacjq postepowania habilitacyjnego dr. Piotra Romana Kwiatkowskiegooraz z UchwataKomisji Habilitacyjnej, z dnia 22 maja 2020 r., powotanej przez Centralna Komisje ds. StopniiTytutéw w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. Piotra Kwiatkowskiego wdziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie pedagogika.Komisja w sktadzie: Przewodniczacy komisji prof. dr hab. Zbyszko Melosik, sekretarz dr hab.Arkadiusz Urbanek, recenzentka prof. dr hab. Ewa Syrek, recenzent prof. dr hab. AndrzejRadziewicz-Winnicki, recenzent prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, cztonkini komisji dr hab. I,Pospiszyl, prof. APS, cztonkini komisji dr hab. Anna Gawel, prof. UJ na posiedzeniu w trybie

. Wszystkie oceny recenzentéw oraz opinie cztonkéw komisji koricza sie w sposdb jednoznacznypozytywna_konkluzja popierajaca_ wniosek o nadanie stopnia naukowego doktorahabilitowanego.
- W recenzjachi opiniach podkreslano, ze dorobek naukowy, badawczy, jak i organizacyjno-dydaktyczny, spetnia kryteria stosowane (Zgodne z prawem o szkolnictwie wyzszym ) przyocenie kandydatéw do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.. W recenzjach i opiniach stwierdzono, ze podstawowe osiagniecie naukowe, ksiazka pod tytutemPracownicy w roZwojowych sciezkach zdrowia. O wypaleniu z perspektywy koncepcjiresiliencestanowi wartosciowa, interdyscyplinarna rozprawe naukowa i wnosi Znaczny wktad dodyscypliny pedagogika.

. Cztonkowie komisji habilitacyjnej w recenzjach, opiniach i wypowiedziach Zaznaczyli duzq

T
rozwijany od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora, w obszarach resocjalizacji iprofilaktyki. Uznano, ze osiagniecia badawcze autora dotyczace problematyki resiliencji,

 



wypalenia w rolach spotecznych oraz zachowan ryzykownychi dewiacyjnych, stanowia znaczacywktad w rozwéj dyscypliny pedagogika, potwierdzajac jego aspirowanie do uzyskania awansunaukowego. Wszystkie powyzsze _przestanki stanowity podstawe do podjecia uchwatypopierajacej wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu PiotrowiRomanowi Kwiatkowskiemu.
Przebieg dyskusjji przeprowadzonej podczas _posiedzenia komisji oraz treégcimerytorycznego uzasadnienia przedstawionego przez  cztonkéw komisji potwierdzityprzekonanie, ze dr Piotr Roman Kwiatkowski jest w petni przygotowany do petnienia rolisamodzielnego pracownika nauki.

Na podstawie powyzszego, Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika, na posiedzeniu w dniu 8lipca 2020 r., uznata, iz zostaty spetnione wymagania okreSlone

w

art. 16 ust. 1 Ustawyz dnia

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Pouczenie:

Ustawa nie przewiduje odwolania

 


