Uzasadnienie uchwały z 11 stycznia 2017 roku
Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Beaty Przybylskiej-Maszner
w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce
Komisja habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki,
zaprezentowane w dokumentacji złożonej 25 maja 2016 roku wraz z wnioskiem o wszczęcie
procedur habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stanowią znaczny
wkład w rozwój dyscypliny naukowej.
Podejmując decyzję wzięto pod uwagę:
1. osiągnięcia naukowe, o których mowa w art. 16 ust. 1. I 2 pkt. 1. ustawy,
2. aktywność naukową, wskazaną w artykule 16 ust 1. ustawy,
3. osiągnięcia

w

zakresie

dorobku

dydaktycznego,

popularyzatorskiego

i

organizacyjnego wskazane w paragrafie 5 rozporządzenia z 1 września 2011 r.,
4. dokonania w ramach współpracy międzynarodowej Habilitanta, o których mowa w
paragrafie 5 rozporządzenia z 1 września 2011 r.
Osiągnięcie
monotematycznego

naukowo-badawcze
cyklu

Habilitantki

zatytułowanego

w

ramach

„Determinanty

zaprezentowanego

zmiany

w

procesie

instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na przykładzie
kształtowania relacji Unia Europejska-Afryka” składa się z 26 publikacji, w tym: 1
współautorskiej monografii w języku polskim, 4 redakcji lub współredakcji monografii
wieloautorskich (w tym 2 w języku angielskim), 21 artykułów w czasopismach naukowych
lub w pracach pod redakcją (w tym 5 w języku angielskim).
Na pozostałe osiągnięcia naukowe, poza monotematycznym cyklem, składają się
łącznie 34 publikacje naukowe opublikowane w latach 2005-2016, w tym: 1 redakcja
monografii wieloautorskiej w języku angielskim; 1 redakcja podręcznika dla nauczycieli; 1
ekspertyza dla Kancelarii Senatu, Biura Analiz i Dokumentacji; 2 leksykony; 22 artykuły
naukowe (w tym: 5 w języku angielskim, 2 w języku niemieckim, 1 w języku rosyjskim), 7
opracowań umieszczonych w podręczniku dla nauczycieli.
Przedstawione teksty publikowane były w czasopismach naukowych i wydawnictwach
reprezentujących różne ośrodki akademickie (m.in. Warszawa, Poznań, Toruń, Wrocław,
Olsztyn, Berlin - oficyny wydawnicze: Wydawnictwo Naukowe PWN, Difin, Scholar, Elipsa,
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Wydawnictwo WNPiD UAM, Wydawnictwo Logos w Berlinie, VS Verlag fur
Sozialwissenschaften w Berlinie). Znacząca część artykułów publikowana była w
czasopismach

naukowych

umieszczonych

w

wykazie

ministerialnym

czasopism

punktowanych (lista B).
W całym dorobku naukowym dr Beaty Przybylskiej-Maszner widać wyraźne
skupienie się na kwestiach integracji europejskiej. W ramach tego obszaru, zgodnie z
autoreferatem i załączonymi publikacjami można wyodrębnić:
1. problematykę rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz mechanizm
kształtowania jej instrumentów,
2. problematykę przywództwa politycznego w Unii Europejskiej,
3. wybrane aspekty dynamiki procesu rozszerzenia Unii Europejskiej.
Łącznie 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. Przedłożone prace, w zgodnej ocenie recenzentów i
członków komisji habilitacyjnej, stanowią oryginalne opracowanie naukowe oparte na bogatej
podstawie źródłowej i bogatej literaturze. Autorce udało się uporządkować obszerny materiał
źródłowy. Zdecydowana większość przedstawionych do oceny prac napisana jest poprawnie
pod względem metodologicznym i merytorycznym w zakresie nauk politycznych. Istotną
cechą jest także sprawność warsztatowa Habilitantki. Pozytywnym aspektem prowadzonych
badań

jest

rzetelność

przeprowadzanej

kwerendy,

obszerność

bazy

źródłowej,

wykorzystywanie licznej literatury polskiej i zagranicznej, głównie angielskojęzycznej i
francuskojęzycznej, a także licznych dokumentów.
Aktywność naukowa i współpraca międzynarodowa Habilitantki przejawia się
między innymi na płaszczyźnie konferencji. Habilitantka uczestniczyła jako referent w 50
konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wyniki swoich badań prezentowała między
innymi podczas I i II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, Ogólnopolskiego Forum
Studiów nad Bezpieczeństwem, I Kongresu europeistyki, a także na 24 Światowym Kongresie
IPSA. Była organizatorem kilku konferencji naukowych, między innymi: międzynarodowego
seminarium naukowego „Common Foreign and Security Policy in Crisis – Challenges and
Future Scenarios” (24.05.2016), konferencji naukowej „Wspólna polityka bezpieczeństwa i
obrony Unii Europejskiej: osiągnięcia – szanse – perspektywy” (3.06.2014), "Polska i Unia
Europejska - quo vadis?" w ramach cyklu seminariów naukowych na 10 lat Polski w UE
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(10.12.2014), konferencji naukowej „Badania i studia europejskie w perspektywie
politologicznej” (26.11.2013), seminarium naukowego „Kryzys i zaburzona dynamika Unii
Europejskiej” (25.11 2013), konferencji „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Priorytety, cele, szanse i zagrożenia” (8.06.2011); debaty videokonferencji „PRO100 do
Prezydencji. Forum (23.03.2011), konferencji „50 lat i co dalej? Między integracją a
atomizacją…” (23.03.2007).
Habilitantka posiada ponadto znaczące doświadczenie 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.
Habilitantka uczestniczyła, bądź nadal bierze udział w 17 projektach badawczych (w
tym 4 międzynarodowych). Jest kierownikiem projektu badawczego zatytułowanego „Rada
Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie
działań zewnętrznych Unii Europejskiej”. Projekt jest realizowany w ramach grantu
Narodowego Centrum Nauki – środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczestniczyła także w charakterze wykonawcy w trzech innych projektach finansowanych z
tego samego źródła. Od roku 2013 Habilitantka jest wykonawcą w projektach finansowanych
ze środków Unii Europejskiej, programu LLP: Katedry Jean Monnet - „The changing
perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union”, Modułu
Jean Monnet - „The European Integration Process. The double reunification through the EU
Education Policies (1948-2012)”. Znacząca część projektów, w których uczestniczyła
Habilitantka realizowana była we współpracy z naukowcami z innych ośrodków badawczych
w Polsce lub zagranicą.
W ramach grantów Habilitantka odbyła naukowo-badawcze wizyty i staże zagraniczne
w różnych ośrodkach akademickich, między innymi w Belgii i Francji (Université de Paris 1,
Université de Paris 8, Université de Nancy 2, Université Libre de Bruxelles, Univerisité de
Strasbourg). Znacząca część kwerendy bibliotecznej i wywiady będące elementem projektów
badawczych przeprowadzone zostały w instytucjach UE (Komisji Europejskiej, Europejskiej
Służbie Działań Zewnętrznych, Parlamencie Europejskim, przedstawicielstwach państw przy
UE) i partnerskich ośrodkach akademickich.
Od roku 2007 dr Beata Przybylska-Maszner jest sekretarzem redakcji (od roku 2013
zastępcą redaktora naczelnego) Rocznika Integracji Europejskiej. Rocznik jest na
ministerialnej liście B czasopism punktowanych uzyskując wysoki wskaźnik oceny. Zasiada
także w radzie naukowej redakcji czasopisma międzynarodowego „International Relations
3

and Diplomacy” (umieszczonego na liście MNiSW – grupa A: IF 0.561, wydawnictwo David
Publishing Company). Habilitantka wielokrotnie była recenzentem tekstów naukowych dla
krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, takich jak: „Przegląd Europejski”,
„Przegląd Zachodni”, „JEMI - Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation Journal of Nowy Sącz Business School – National Louis University”; „International Relations
and Diplomacy”.
W dokumentacji udostępnionej komisji habilitacyjnej dr Beata Przybylska-Maszner
wskazała, iż jest członkiem międzynarodowych i polskich stowarzyszeń naukowych:
International Political Science Association – IPSA, Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych - oddział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych
(członek Komisji Rewizyjnej w oddziale poznańskim), Polskiego Towarzystwa Studiów
Europejskich (członek Sądu Koleżeńskiego w oddziale poznańskim). Od roku 1999 pełni
także funkcję wiceprezesa Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu.
Jej osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego obejmują prowadzenie zajęć z
następujących przedmiotów: „Prawo europejskie”, „Integracja Polski z Unią Europejską”,
„Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej”, „Programy i fundusze Unii Europejskiej”,
„Finanse

w

projektach

Unii

Europejskiej”,

„Regionalizacja

i

instytucjonalizacja

bezpieczeństwa”, „System prawny i dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej”. Dodatkowo,
dla studentów Studium Podyplomowego dla nauczycieli historii i WOS, przygotowała
wykłady „Historia integracji europejskiej”, „Edukacja europejska”, a dla studentów studiów
podyplomowych Zarządzania funduszami i projektami UE i Programów Europejskich wykład
„Projekty organizacji pozarządowych”. Oprócz zajęć w języku polskim przygotowała także
zajęcia w języku angielskim: „Introduction to the European Union law” (Master of European
Political Studies –Słubice/Frankfurt), „Legal and Financial Instruments of the EU for Crossborder Cooperation” (International Relations: Regional and Cross-border Cooperation, Master
Studies, Poznań/Słubice). Od roku 2014 współprowadzi dwa kursy e-learningowe na
platformie uniwersyteckiej Moodle: „Środkowo-wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej” w
ramach programu Modułu Jeana Monnet oraz „Teoretyczne koncepcje integracji
zróżnicowanej” w ramach programu Katedry Jeana Monnet.
Dr Beata Przybylska-Maszner prowadziła seminaria dyplomowe na III roku studiów
pierwszego stopnia kierunków politologii i stosunków międzynarodowych. Wypromowała 69
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licencjatów. Jest promotorem pomocniczym w trzech przewodach doktorskich. Habilitantka
uczestniczyła także w komisjach rekrutacyjnych na studia dzienne i zaoczne.
Biorąc pod uwagę organizację procesu dydaktyki, należy wskazać, iż w latach 20052012 roku dr Beata Przybylska-Maszner była kierownikiem Studium Podyplomowego
Programów Europejskich w Poznaniu, a od września 2008 roku dodatkowo kierownikiem
Studium Podyplomowego Programów Europejskich w Słubicach. W latach 2014-2016 pełniła
funkcję kierownika studiów podyplomowych „Ewaluacji, kontroli i audytu projektów
unijnych”. Była także odpowiedzialna za opracowanie programu tego studium.
W ramach osiągnięć popularyzatorskich zaznaczyć należy, iż Habilitantka wykazała
się aktywnością w bardzo dużej ilości inicjatyw, których celem była popularyzacja nauki. Dr
Beata Przybylska-Maszner została członkiem Team Europe Polska – sieci ekspertów do
spraw europejskich, która stanowi integralną część systemu informowania obywateli o pracy
instytucji unijnych, unijnym prawie oraz wszelkich innych zagadnieniach dotyczących
funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 2015 roku jest także ekspertem w ramach projektu
edukacyjnego

„Europejskiego

gimnazjalnych

i

Uniwersytetu

ponadgimnazjalnych

Latającego”

organizowanego

skierowanego
przez

Centrum

do

szkół

Edukacji

Obywatelskiej w Warszawie. Zaangażowana była w organizację konkursów wiedzy o
integracji europejskiej w województwie wielkopolskim. Uczestniczyła w jury III Edycji
Międzyszkolnego

Konkursu

Wiedzy

o

Unii

Europejskiej

dla

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych w Poznaniu. Uczestniczyła w kampanii "Działaj, reaguj, decyduj"
przygotowanej w województwie wielkopolskim przez Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct-Poznań –WNPiD.
Od roku 2000 prowadziła liczne szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu tematyki
związanej z integracją europejską, w szczególności zarządzania projektem europejskim,
funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych i
innych środowisk lokalnych, między innymi dla Regionalnego Centrum Szkolenia
Administracji w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Centrum Informacji
Europejskiej, Centrum Integracji Europejskiej w Poznaniu, Funduszu Współpracy, Urzędu
Miasta Poznania, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Bydgoszczy, punktu Informacyjnego Europe Direct. W wykazie osiągnięć
wskazała ponadto aktywność w wielu innych inicjatywach mających na celu popularyzację
nauki. Potwierdzeniem tych osiągnięć było przyznanie Habilitantce, Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 roku o nadaniu orderów i
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odznaczeń, Brązowego

Krzyża

Zasługi

‘za

zasługi

w

budowaniu

społeczeństwa

obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei
europejskiej’.
W odniesieniu do wymogów określonych w paragrafie 5 pkt. 3 rozporządzenia z 1
września 2011 roku Habilitantka w załączonej dokumentacji poinformowała o otrzymaniu
następujących nagród: nagroda Dziekana WNPiD w roku 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej; nagroda Dziekana WNPiD w roku akademickim
2013/2014 za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz społeczności
akademickiej Wydziału; nagroda Dziekana WNPiD w roku akademickim 2014/2015 za
działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału.
Otrzymała także dwie nagrody motywacyjne Rektora UAM za osiągnięcia w 2014 i 2015
roku.
Dorobek naukowy 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.
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.
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