
Kraków, 13 maja 2020 r.

UCHWAŁA

Komisji Habilitacyjnej 

z dnia 13 maja 2020 r. 

podjęta na posiedzeniu w trybie wideokonferencji

(łączenie z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z mieszkań prywatnych w Krakowie, Lublinie, 

Łodzi, Połomiu Dużym, Warszawie i Wrocławiu)

powołanej w dniu 5 lutego 2020 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, 

na podstawie art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz.1789 ze zm.) w 

związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm., zwana dalej ustawą) 

w sprawie: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Trybały 

Zawiślak, wszczętego w dniu 29.04.2019, w dziedzinie nauk humanistycznych 

w dyscyplinie archeologia.

Komisja habilitacyjna działając na podstawie art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 14.03.2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

z 2017 r. poz.1789 ze zm.) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 

ze zm.) zebrała się na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. W wideokonferencji uczestniczyło 

wszystkich siedmioro członków Komisji. Głosowanie odbyło się trybie jawnym z wynikiem: 7 

głosów „za” nadaniem pani dr Katarzynie Trybale-Zawiślak stopnia doktora 

habilitowanego, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. Komisja podjęła tym 

samym uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w dyscyplinie archeologia pani dr Katarzynie Trybale-Zawiślak z 

Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.



Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Radzie Naukowej Kolegium Humanistycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego rekomendując równocześnie nadanie pani dr Katarzynie 

Trybale-Zawiślak stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie 

archeologia.

Uzasadnienie

W dniu 13 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji powołanej w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Trybały-Zawiślak. Komisja 

zapoznała się z przedstawionymi jej recenzjami, autoreferatem i osiągnięciem naukowym 

obejmującym monografię zatytułowaną Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo- 

wschodniej - dynamika zmian i relacje kulturowe oraz pięć artykułów w czasopismach i trzy 

rozdziały w monografiach. Komisja stwierdziła, iż sporządzone w tym przewodzie recenzje 

spełniają kryteria Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), i których 

wszyscy ocenili pozytywnie dorobek dr Katarzyny Trybały-Zawiślak, podkreślając znaczny 

wkład Habilitanki w rozwój reprezentowanej przez nią dyscypliny naukowej. Komisja, po 

dyskusji i głosowaniu, rekomenduje nadanie dr Katarzynie Trybale-Zawiślak stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie: archeologia.
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Recenzent - dr hab. Jacek Górski,........................
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