
Uchwała Nr 2 
Komisji habilitacyjnej 
Dr Agaty Zarzyckiej 

 
z dnia 25 marca 2022 

 
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 
Na podstawie art. 221 ust. 10 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 § 17 ust. 6 i 7 uchwały 
Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Komisja habilitacyjna powołana uchwałą Nr 
63/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 20 kwietnia 2021 r.  oraz  
uchwałą Nr 97/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem Habilitantki i recenzjami 
oraz po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego stwierdza, że  osiągnięcie naukowe 
zatytułowane: A Goth Reflection: Self-Fashioning and Popular Culture stanowi znaczny 
wkład w rozwój dyscypliny naukowej literaturoznawstwo, a Habilitantka wykazuje się 
istotną aktywnością naukową. Komisja wyraża jednoznacznie pozytywną opinię w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr AGACIE ZARZYCKIEJ w 
dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, uznając spełnienie 
przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 
219 ust. 1 wskazanej ustawy. 
 
 

Uzasadnienie: 
Komisja habilitacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego pani dr Agacie Zarzyckiej na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. 
podjęła jednomyślną decyzję o poparciu wniosku. W dyskusji poprzedzającej końcowe 
głosowanie uznano, że Habilitantka z nadwyżką spełnia wszystkie ustawowe wymagania. 
Doktor Agata Zarzycka znakomicie przedstawiła tezy rozprawy, uzasadniła wybraną 
strukturę i decyzje metodologiczne. Wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania. W 
ocenie wszystkich zebranych Habilitantka zaprezentowała się jako niezależna i dojrzała 
badaczka.  
W końcowym głosowaniu Komisja jednogłośnie poparła wniosek awansowy Habilitantki. 
Tym samym Komisja z pełnym przekonaniem rekomenduje Radzie Dyscypliny Naukowej 
Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego nadanie dr Agacie Zarzyckiej stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie 
literaturoznawstwo.    
 
 § 2. Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
 
 
Komisja Habilitacyjna 

 
1. Dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II - przewodniczący 
2. Prof. dr hab. Zygmunt Mazur - recenzent  
3. Dr hab. Tadeusz Pióro  - recenzent 
4. Dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - 

recenzent 
5. Dr hab. Paweł Frelik, prof. American Studies Center Institute of Americas and 

Europe - recenzent 
6. Dr hab. Teresa Bruś, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego - sekretarz 
7. Prof. dr hab. Anna Gemra – członek 
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Przewodniczący Komisji 

 
 


