
Uchwała

Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Andrzeja Zawistowskiego 

z 15 października 2018 r.

zawierająca opinię w sprawie nadania doktorowi Andrzejowi Zawistowskiemu stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

§1
Działając na podstawie art. 18a ust. 8 Ustawy z dnia ¡4 marca 2003 roku o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016, poz. 882) i 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, po zapoznaniu 

się z recenzjami i z autoreferatem oraz po przeprowadzeniu dyskusji stwierdza, że aktywność 

naukowa oraz osiągnięcie naukowe doktora Andrzeja Zawistowskiego stanowią znaczący 

wkład w rozwój dyscypliny historia i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania doktorowi 

Andrzejowi Zawistowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych, w dyscyplinie historia.

§2
Na podstawie art. 18a ust. 11 powołanej Ustawy Komisja wnosi do Rady Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o nadanie 

dr Andrzejowi Zawistowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w dyscyplinie historia.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie
W toku postępowania habilitacyjnego Komisja poddała wszechstronnej ocenie osiągnięcia naukowo- 

badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych, współpracę międzynarodową oraz dorobek 

dydaktyczny i organizacyjny Habilitanta, czyniąc to zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 r., poz. 1586).

Komisja w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdza przede wszystkim:

1



1. Opinie o dorobku naukowym i aktywności naukowej dra Andrzeja Zawistowskiego 

sporządzone przez trzech recenzentów są jednoznacznie pozytywne.

2. Osiągnięcie naukowe w postaci monografii Bilety do sklepu. Handel reglamentowany 

PRL, Warszawa 2017 spełnia wymogi stawiane tego typu pracom rozprawom.

Członkowie Komisji podkreślili duży dorobek naukowy oraz organizacyjny oraz 

działalność popularyzatorską dra Andrzeja Zawistowskiego. Zwrócili uwagę, że praca 

wskazana jako osiągnięcie naukowe stanowi znaczny wkład w badania nad dziejami 

społecznymi i gospodarczymi Polski Ludowej.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji habilitacyjnej. Wniosek o przyjęcie Uchwały 

z 15 października 2018 r. o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie nadania dr Andrzejowi 

Zawistowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 

uzyskał 7 głosów na „tak”, 0 na „nie” oraz 0 „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że Komisja jednomyślnie przyjęła Uchwalę z dnia 15 października 

2018 o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie nadania dr Andrzejowi Zawistowskiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Przewodniczący podziękował Recenzentom i Członkom Komisji habilitacyjnej za obecność 

i dyskusję i zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Komisji habilitacyjnej

Prof. dr hab. Tomasz Schramm- przewodniczący

Dr hab. Edyta Czop, prof. UR - sekretarz

Prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa - recenzent

Dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ - recenzent

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR - recenzent

Dr hab. Zdzisław Zblewski - członek

Dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR - członek
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Lista obecności na posiedzeniu komisji habilitacyjnej 
Dr Andrzeja Zawistowskiego w dniu 15 października 2018 r. powołanej 

w dniu 8 maja 2018 r.

l .Prof. dr hab. Tomasz Schramm...................... ..V.CT7..................................
Przewodniczący Komisji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 . Dr hab. Edyta Czop.prof. UR...................
Sekretarz Komisji, Uniwersytet Rzeszowski

3 .Prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa
Recenzent, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

4 .Dr hab. Robert Skobelski,prof.UZ..
Recenzent, Uniwersytet Zielonogórski

5 .Dr hab. Paweł Grata,prof.UR .....
Recenzent, Uniwersytet Rzeszowski

6 . Dr hab. Zdzisław Zblewski............................................................ .
Członek Komisji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7 . Dr hab. Jan Pisuliński,prof. UR ..........
Członek Komisji, Uniwersytet Rzeszowsk


