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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Uchwała Nr 40/2021
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce 

z dnia 17 listopada 2021 roku

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt. 1,2 i 3, art. 219 i art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
85 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku 
żart. 104iart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-K odeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm), Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o 
Sztuce uchwala, co następuje:

§ 1. Nadajesię Panu dr. Piotrowi Majewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie osiągnięcia naukowego La 
Vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej 
kurtyny (lata 1955-1969).

Uzasadnienie

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce podjęła powyższą uchwałę jednogłośnie w 
głosowaniu zdalnym, po zapoznaniu się z uchwałą z dnia 17 listopada 2021 roku wyrażającą 
pozytywną opinię Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki 
o Sztuce. Opinia ta była oparta na recenzjach rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego 
Pana dr. Piotra Majewskiego pióra Pana dr. hab. Jacka Friedricha, prof. UG (Uniwersytet 
Gdański), prof. dr. hab. Wiktora Sienkiewicza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Pana 
prof. dr. hab. Andrzeja Szczerskiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) i Pana dr. hab. 
Wojciecha Włodarczyka, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz opiniach 
pozostałych członków komisji, które wszystkie -  mimo wielu uwag krytycznych, głównie w 
zakresie metodologii -  były pozytywne. W swej uchwale, która została podjęta jednogłośnie, 
Komisja Habilitacyjna podkreśliła wysoką wartość naukową rozprawy habilitacyjnej, która 
została oparta na pogłębionych badaniach źródłowych i otworzyła nowe drogi badawcze 
fenomenu obecności polskich artystów i ich dzieł w Paryżu w latach 1955-1969. Uznała także 
pozostały dorobek naukowy habilitanta, mimo słabego umiędzynarodowienia jego badań, za 
bogaty i zróżnicowany, obejmujący nie tylko malarstwo, lecz także architekturę i fotografię. 
Pozytywnie oceniono także dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie osiągnięcia 
habilitanta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:
Uchwała nie przewiduje odwołania.

PRZEAODNIC, 
Rady D


