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Uchwała nr 12/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce 

z dnia 27 maja 2020 roku 

 

w sprawie nadania stopnia naukowego 

 

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 2017 r., poz. 

1789), w związku z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r poz. 1669) 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Sztuce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się Księdzu dr. Franciszkowi Koenigowi stopień doktora habilitowanego w 

dziedzinie Nauki humanistyczne, w dyscyplinie Nauki o sztuce. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce przyjęła powyższą uchwałę jednogłośnie w 

głosowaniu hybrydowym (9 osób stacjonarnie, 2 zdalnie), po zapoznaniu się z uchwałą z dnia 

5 maja 2020 roku wyrażającą pozytywną opinię Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez 

Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Opinia ta była oparta na recenzjach 

rozprawy habilitacyjnej Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 

1945. Ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych i estetyki brzmieniowej na przykładzie 

instrumentów w kościołach diecezji gliwickiej (Opole 2019) i dorobku naukowego Księdza dr. 

Franciszka Koeniga pióra Pana dr. hab. Macieja Babinisa (Akademia Muzyczna, Gdańsk), 

Pana prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego (Akademia Muzyczna, Katowice), Pana dr. 

hab. Bogusława Raby (Uniwersytet Wrocławski) oraz opiniach pozostałych członków 

komisji, które wszystkie były pozytywne. W swej uchwale, która została podjęta 

jednogłośnie, Komisja Habilitacyjna podkreśliła wysoką wartość naukową charakter 

rozprawy habilitacyjnej, która przynosi materiał o dużym znaczeniu źródłowo-

dokumentacyjnym i stanowi cenny wkład w mało znaną problematykę budownictwa 

organowego na Górnym Śląsku, pozytywnie oceniła dorobek naukowy habilitanta, choć także 

wskazała na słabsze strony jego dotychczasowej działalności, oraz doceniła jego dużą 

aktywnością na polu działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej i dydaktycznej.  

 
Pouczenie: 

Uchwała nie przewiduje odwołania. 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kozieł 

 


