
Uchwala Komisji Habilitacyjnej 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

dr. Pawłowi Korzeniowskiemu wszczętym w dniu 13 kwietnia 2021 r.

Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Doskonałości Naukowej (pismo z dnia 

28 czerwca 2021 r.) oraz Radę Naukową Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego (uchwała z dnia 22 wrrześnia 2021 r.) w składzie:

Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w' Krakowie) - 

przewodniczący Komisji

Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - 

recenzent

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński) - recenzent

Dr hab. Marek Herma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - recenzent

Prof. dr hab. Andrij Kharuk (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych Ukrainy we 

Lwowie) - recenzent

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - członek 

Komisji

Dr hab. Edyta Czop, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - sekretarz Komisji

działając na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy' z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz.478), po zapoznaniu się z dokumentacją 

wniosku, recenzjami i opiniami członków oraz po przyjęciu kolokwium, stwierdziła że 

aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe Habilitanta stanowdą znaczący w'kład w' 

rozwój dyscypliny naukowej historia i wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych dr. Pawłowi Korzeniowskiemu, 

uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego, o 

których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 1 -3 przywołanej ustawy.

W posiedzeniu Komisji habilitacyjnej wzięli udział wszyscy członkowie. W 

głosowaniu jawnym 7 osób opowiedziało się za poparciem wniosku, 0 osób głosowało 

przeciwko, 0 wstrzymało się.

Uzasadnienie

Uchwała Komisji habilitacyjnej powołanej do zaopiniowania wniosku dr. Pawła 

Korzeniowskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 



humanistycznych w dyscyplinie historia (wniosek z 30 marca 2021 r.) została podjęta w 

trybie jawnym podczas obrad w dniu 13 stycznia 2022 r. za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Członkowie Komisji zapoznali się z osiągnięciem naukowym, dorobkiem naukowym 

oraz z działalnością dydaktyczną i organizacyjną dr. Pawła Korzeniowskiego. Habilitant 

otrzymał 4 recenzje z pozytywną konkluzją oraz 3 pozytywne opinie członków Komisji. 

Wszyscy członkowie Komisji przyjęli kolokwium przeprowadzone zgodnie z uchwałą Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania 

czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora 

habilitowanego prowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Komisja jednogłośnie stwierdziła, iż aktywność naukowa, dydaktyczna i 

organizacyjna dr. Pawła Korzeniowskiego po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

humanistycznych oraz zgłoszone osiągnięcie naukowe pt. Gallipoli. Działania wojsk Enieniy 

na półwyspie Gallipoli w 1915 roku (Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

2021) stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej historia i spełniają wymagania 

stawiane przez obowiązujące przepisy prawa osobom ubiegającym się o stopnień doktora 

habilitowanego.

Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Mariusz Wołos

Recenzent, prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Recenzent, prof. dr hab. Andrij Kharuk

Recenzent, dr hab. Jarosław Centek, prof. UR

Recenzent, dr hab. Marek Herma, prof. UP ..

Sekretarz Komisji, dr hab. Edyta Czop, prof. UR


