Uzasadnienie uchwały z 7 grudnia 2016 roku
Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Danuty Gibas-Krzak
w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce
Komisja habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki,
zaprezentowane w dokumentacji złożonej 14 czerwca 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.
Jako osiągnięcie naukowo-badawcze Habilitantki wskazano monografię: Bośnia
i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją
Muzułmanów. Książka ukazała się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa AJD im. Stanisława
Podobińskiego w Częstochowie.
Przedłożona praca w ocenie recenzentów i członków komisji habilitacyjnej stanowi
oryginalne opracowanie naukowe oparte na bogatej podstawie źródłowej i bogatej literaturze.
Autorce udało się uporządkować obszerny materiał źródłowy. Istotną cechą jest także
sprawność warsztatowa Habilitantki, znajomość źródeł i literatury dotyczącej przedmiotów
badań.
Recenzenci i członkowie Komisji podkreślili, że Habilitantka w umiejętny sposób
porusza się po złożonej problematyce związanej ze zmianami etnicznymi i politycznymi,
zachodzącymi na obszarze Półwyspu Bałkańskiego, a zwłaszcza na terytorium Bośni
i Hercegowiny. Jej dorobek uznano za bogaty i wielowątkowy, zwracając jednak uwagę, że
zbyt często wykracza on poza rozważania czysto politologiczne, stanowiąc podejście
historyczne. Zwrócono także uwagę na istotność i aktualność podejmowanej problematyki
badawczej, a także na fakt, iż Habilitantka publikowała swoje prace nie tylko w Polsce, ale
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także zagranicą – szczególnie w amerykańskim czasopiśmie „Journal of Slavic Military
Studies”.
Poza tematyką wskazaną w zakresie głównego osiągnięcia badawczego w okresie po
2007 roku, Habilitantka publikowała prace, które można podzielić na cztery główne obszary
badawcze:
- problematyka związana z przemianami na Półwyspie Bałkańskim. Ta tematyka analizowana
była przez Habilitantkę w kontekście konfliktów narodowościowych i etnicznych na
Bałkanach oraz ich wpływu na dynamikę procesów transformacji systemowej państw
postjugosłowiańskich;
- stosunki polityczne w Europie Wschodniej, zwłaszcza w odniesieniu do polityki
zagranicznej Rosji i Ukrainy;
- zjawisko neoosmanizmu – Autorka dociekała, jaki jest jego wpływ na dzieje polityczne
Europy. Badania te, rzadko spotykane w polskiej literaturze, zostały podjęte w ramach
kontynuacji i rozwinięcia jej studiów bałkanistycznych;
- problematyka związana z funkcjonowaniem służb specjalnych.
Łącznie osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki obejmują autorstwo 2 monografii
i współautorstwo 2 monografii, redakcję lub współredakcję łącznie 4 prac zbiorowych, 12
haseł w słowniku Polskie Służby Specjalne, oraz 27 artykułów, recenzji,

rozdziałów

w pracach zbiorowych w dwóch językach: polskim i angielskim.
Aktywność naukowa Habilitantki przejawia się także na płaszczyźnie konferencji.
Habilitantka uczestniczyła jako referent w 23 konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Była organizatorem 4 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (członek
komitetu organizacyjnego).
W latach 2012-2014 Habilitantka przewodniczyła pracom Wydziałowego Centrum
Naukowo-Badawczego nad Konfliktami Militarnymi i Niemilitarnymi „Polemos” Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2014 r. kieruje Zespołem NaukowoBadawczym „Polemos” w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. W pracach tego gremium uczestniczą naukowcy z AJD, badacze z
państw postjugosłowiańskich oraz studenci kierunków: Politologia i Bezpieczeństwo
Narodowe. Dr Danuta Gibas-Krzak wielokrotnie w trakcie swojej kariery naukowej
realizowała badania w Instytucie Historycznym w Sarajewie, w Chorwackim Instytucie
Historycznym w Zagrzebiu, w Instytucie Historii Współczesnej Serbii w Belgradzie.
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.
Osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego obejmują prowadzenie m.in.
następujących zajęć: Polemologia – badania nad wojną i pokojem(wykłady), Bezpieczeństwo
społeczne (wykłady i ćwiczenia), Bezpieczeństwo etniczne, demograficzne i kulturowe
(wykłady i ćwiczenia), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw Europy Południowej i
Wschodniej (wykłady i ćwiczenia), Polityka Bezpieczeństwa i Zagraniczna Rosji (wykłady i
ćwiczenia), Polityka bezpieczeństwa. Podstawy teoretyczne (wykłady i ćwiczenia),
Międzynarodowe Stosunki Polityczne (wykłady), Media w państwie demokratycznym a
bezpieczeństwo państwa (wykłady i ćwiczenia), Stosunki polsko-rosyjskie po zimnej wojnie
(wykłady i ćwiczenia), Wykład monograficzny: Paradygmat badań polemologicznych wobec
wyzwań

globalizacji.

Habilitantka

prowadziła

seminaria

licencjackie

na

studiach

stacjonarnych.
Swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe Habilitatntka wykorzystuje także w
realizacji aktywności o charakterze organizacyjnym. Organizowała konferencje i wykłady
profesorów wizytujących, a obecnie sprawuje funkcję opiekuna III Roku Bezpieczeństwa
Narodowego oraz opiekuna Praktyk Studenckich. Jest także członkiem Zespołu
Kierunkowego ds. jakości kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Habilitantka
uzyskała ocenę wyróżniającą za działalność dydaktyczną i wyniki pracy za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Została ona przyznana 4 kwietnia 2016 roku
przez Wydziałową Komisję Oceniającą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
W dokumentacji udostępnionej komisji habilitacyjnej Habilitantka wskazała, iż jest
kierownikiem Zespołu Naukowo-Badawczego „Polemos” w Instytucie Nauk Politycznych i
Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jestem ponadto członkinią
następujących

organizacji:

Komisji

Bałkanistyki

PAN,

Stowarzyszenia

Wspierania

Bezpieczeństwa Narodowego (i założycielem), Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego
„Bezpieczeństwo bez Granic” (i założycielem, w latach 2012-2014), Polskiego Towarzystwa
Nauk

Politycznych,

Oddział

w

Warszawie.

Uczestniczy

aktywnie

w

pracach

Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma wydawanego w USA (Filadelfia), "The
Journal of Slavic Military Studies". Jest również recenzentką w czasopismach naukowych:
„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” i „Doctrina”,. Spełnia tym samym warunki stawiane
wskazaną powyżej ustawą i rozporządzeniem (paragraf 5 pkt. 6 i 7).
Dokonania w ramach międzynarodowej współpracy Habilitantki przejawiają się nie
tylko w uczestnictwie w konferencjach naukowych, ale także w odbytych stażach w
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zagranicznych ośrodkach akademickich. Dr Danuta Gibas-Krzak brała także aktywny udział
w programie Erasmus LPP (Chorwacki Instytut Historyczny w Zagrzebiu). Habilitantka
ponadto wielokrotnie przeprowadzała kwerendy i wizyty badawcze w Chorwackim
Archiwum Państwowym, w Instytucie Historycznym w Sarajewie w 2010 roku i 2013 roku,
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Belgradu w 2011 roku, gdzie prowadziłam
eksplorację w Instytucie Historii Współczesnej Serbii. Habilitantka posiada więc 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.
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: wyróżnienie na Konkursie im. prof. Jerzego Skowronka za monografię
zatytułowaną, Asymetryczne Bałkany. Działania asymetryczne, militarne i polityka
bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku. Materiały i Studia, Częstochowa
2015 (maj 2016 rok).
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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