Uzasadnienie uchwały z 2 października 2015 roku
Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marzenny Giedrojć
w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce
Komisja habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki,
zaprezentowane w dokumentacji złożonej 7 marca 2015 roku wraz z wnioskiem o wszczęcie
procedur habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stanowią znaczny wkład
do rozwoju dyscypliny nauki o polityce.
Podejmując decyzję wzięto pod uwagę:
1.

osiągnięcia naukowe, o których mowa w art. 16 ust. 1. i 2 pkt. 1. ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki z późniejszymi zmianami;

2.

aktywność naukową, wskazaną w artykule 16 ust 1. ww. ustawy;

3.

osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego
wskazane w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1
września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie
stopnia doktora habilitowanego;

4.

dokonania w ramach współpracy międzynarodowej Habilitantki, o których mowa w
paragrafie 5 ww. rozporządzenia.
Osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki obejmują autorstwo trzech monografii,

współautorstwo jednej monografii, redakcję lub współredakcję czterech prac zbiorowych oraz
trzydziestu trzech artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Łącznie Habilitantka wyniki
swoich badań opublikowała w czterdziestu jeden pracach, które ukazały się w języku
polskim.
W ocenie zdecydowanej większości członków Komisji Jej dorobek naukowy stanowi
znaczące osiągnięcie badawcze i wnosi nową jakość do rozwoju nauk o polityce. W swych
tekstach Habilitantka dowiodła, iż posiada umiejętności formułowania problemów
badawczych oraz ich rozwiązywania w sensie merytorycznym i metodologicznym.
W całym dorobku naukowym dr M. Giedrojć widać wyraźne skupienie się na czterech
wiodących obszarach badawczych:
1. problematyce mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce;
2. instytucjonalnym wymiarze polityki etnicznej w Polsce;
3. tożsamości kulturowej mieszkańców Pomorza Zachodniego od 1945 roku;
4. polskiej myśli politycznej w okresie II wojny światowej.
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Na osiągnięcie

habilitacyjne składa się monografia zatytułowana ,,Komisja

Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989-2011)”,
która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego w 2014 roku.
Przedłożona monografia w ocenie recenzentów i większości pozostałych członków
komisji habilitacyjnej stanowi oryginalne opracowanie naukowe oparte na bogatej podstawie
źródłowej i bogatej literaturze. Autorce udało się uporządkować obszerny materiał źródłowy.
Przedstawiona

do

oceny

monografia

napisana

jest

poprawnie

pod

względem

metodologicznym i merytorycznym w zakresie nauk politycznych. Istotną cechą jest także
sprawność warsztatowa Habilitantki, znajomość źródeł i literatury dotyczącej przedmiotu
badań.
Działalność naukowa dr M. Giedrojć związana była również z aktywnym Jej
uczestnictwem na trzydziestu pięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych. Habilitantka była współautorką dwóch wniosków o grant skierowanych do
Narodowego Centrum Nauki (2010r.) oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
(2013r.). W obu przypadkach wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji.
W toku dyskusji członkowie komisji habilitacyjnej stwierdzili, iż w dorobku
naukowym Habilitantki widać wyraźny rozwój naukowy. Dorobek ten wyrażony w
publikacjach jest tylko jednym z elementów podlegających ocenie. Zgodnie z ustawą z 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki z późniejszymi zmianami i w brzmieniu określonym ustawą z 18 marca 2011 r. oraz w
myśl rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
pod uwagę należy wziąć także inne kryteria podlegające ocenie. W zgodnej ocenie członków
komisji, w odniesieniu do znaczącej części tych obszarów Habilitantka spełnia stawiane
rozporządzeniem wymogi.
W dokumentacji udostępnionej komisji Habilitantka wskazała osiągnięcia w zakresie
dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego. Do osiągnięć dydaktycznych
dr M. Giedrojć zaliczyć można wypromowanie 25 licencjatów oraz 6 magistrów. Habilitantka
była recenzentem wielu prac magisterskich i licencjackich. Obecnie jest opiekunem
pomocniczym przygotowywanej do otwarcia rozprawy doktorskiej mgra Amadeusza
Urbanika w Instytucie Politologii i Europeistyki na kierunku Nauki o polityce.
Dr M. Giedrojć prowadzi zajęcia w języku polskim na kierunku Politologia i
Bezpieczeństwo wewnętrzne. W pierwszej grupie znajdują się następujące przedmioty:
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Historia polityczna Polski XX wieku, Historia instytucji politycznych, Historia najnowsza,
Myśl polityczna, Polityka zagraniczna Polski, Polityczne dylematy najnowszych dziejów
Polski, Seminarium magisterskie, Historia prasy i mediów w Polsce, Stosunki etniczne w
Polsce oraz Polityka narodowościowa w teorii i praktyce. Z kolei drugą część zajęć stanowią:
Historia XX wieku i Problemy globalne współczesnego świata. Do roku akademickiego
2014/2015 dr M. Giedrojć prowadziła również zajęcia na kierunku Europeistyka z
następujących przedmiotów: Historia społeczna Europy, Historia państw i narodów regionu
Morza Bałtyckiego, Polityka zagraniczna Polski, Społeczeństwa Europy oraz Tożsamość
polityczno-historyczna regionu Morza Bałtyckiego.
Prowadzone zajęcia wielokrotnie odbywały się z udziałem liderów mniejszości
narodowych i etnicznych z regionu oraz w siedzibach organizacji mniejszościowych w
Szczecinie. Habilitantka organizowała wyjazdy studyjne mające na celu praktyczną
obserwację problematyki etnicznej do Trzebiatowa, Wałcza, Szczecinka, Białego Boru,
Berlina i Budziszyna.
W ramach działalności organizacyjnej Habilitantka aktywnie uczestniczyła w pracach
na rzecz uczelni oraz jej środowiska akademickiego. Pełniła funkcje zastępcy dyrektora
Instytutu Politologii US (lata 1997-1998) i prodziekana Wydziału Humanistycznego ds.
studiów zaocznych US (lata 1999-2002). Została sekretarzem uczelnianym programu
SOCRATES - ERASMUS (od grudnia 1998 roku do końca sierpnia 1999 roku) oraz
członkiem Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (lata 1999-2002).
W okresie od 2002 do 2005 roku była senatorem Wydziału Humanistycznego US
reprezentując niesamodzielnych pracowników nauki. Od roku 1997 jest członkiem Rady
Instytutu Politologii i Europeistyki US.
W wykazie osiągnięć Habilitantka wskazała ponadto, iż od 2001 roku jest
kierownikiem Studiów Podyplomowych „Wiedza o Społeczeństwie”. Pełni również funkcję
Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi. Była merytorycznie
i organizacyjnie odpowiedzialna za realizację projektu „Bezpłatne korepetycje z Wiedzy o
Społeczeństwie”

organizowanego

dla

maturzystów.

W

ramach

pełnionej

współpracowała z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Szczecinie w zakresie

funkcji
projektu

StetiMUN 2010 - Stettin Model United Nations. Była również członkiem grupy
przeprowadzającej akredytację ww. liceum przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Dr M. Giedrojć w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum (CB) pełniła
funkcje dyrektora Instytutu Politologii (lata 2005-2006), kierownika Katedry Nauk
Społecznych (lata 2006-2008) oraz była członkiem Senatu tej uczelni.
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Habilitantka była wykonawcą sześciu międzynarodowych i krajowych projektów
badawczych. Do nich zaliczały się między innymi granty: Jean Monnet Chair on Eastern
Dimension of EU z zakresu nauk politycznych, NATO: Headquarter czy nr WZP.322-IW170/2007 ,,Projekt Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie ICT, Języków Obcych i
Drugiego Przedmiotu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Dr M. Giedrojć sprawowała opiekę nad studentami kierunku Politologia i
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Była członkiem komisji egzaminacyjnej w ramach okręgowej
edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która miała miejsce w styczniu
2015 roku. W dokumentacji udostępnionej komisji habilitacyjnej Habilitantka wskazała także,
iż jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
W zakresie popularyzacji nauki dr M. Giedrojć była wykładowcą i konsultantem w
ramach: Otwartego Uniwersytetu Mniejszości Narodowych, Rady Organizacji Mniejszości
Narodowych i Etnicznych w Szczecinie, współpracy z Regionalnym Centrum Informacji
Europejskiej,

Regionalnym

Ośrodkiem

Debaty

Międzynarodowej

oraz

zespołu

wojewódzkiego ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści wobec grup
mniejszościowych. Habilitantka współpracowała także z pełnomocnikiem wojewody
zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.
Spełnia tym samym warunki stawiane wskazaną powyżej ustawą i rozporządzeniem
(paragraf 5 pkt. 6 i 7).
Habilitantka posiada ponadto doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej
współpracy międzynarodowej z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi, co
oznacza spełnienie wymogów wskazanych w paragrafie 5 pkt. 2 rozporządzenia z 11 września
2011 roku. Uczestniczyła i wygłaszała referaty na wielu międzynarodowych konferencjach
naukowych organizowanych między innymi przez Europäische Staatsbürger Akademie in
Bocholt czy Instytut Serbołużycki w Budziszynie. Dokonania w ramach międzynarodowej
współpracy

Habilitantki

dotyczyły

w

szczególności

badań

prowadzonych

nad

wielokulturowością Pomorza Zachodniego i pogranicza polsko - niemieckiego.
W odniesieniu do wymogów określonych w paragrafie 5 pkt. 3 rozporządzenia z 1
września 2011 roku Habilitantka w załączonej dokumentacji poinformowała o otrzymaniu
nagrody indywidualnej stopnia II przyznanej przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za
osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (w 2002 roku) oraz nagrody indywidualnej stopnia III
przyznanej przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia w dziedzinie nauki (w
2004 roku).
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Dokonując analizy wskazanych powyżej elementów, składających się na dorobek
naukowo-badawczy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny oraz na dokonania
w zakresie współpracy międzynarodowej należy uznać, że stanowi on podstawę do
uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w
dyscyplinie nauki o polityce.
Poznań, 2.10.2015 rok
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