
Uchwala komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Lorens 

w sprawie zaopiniow ania w niosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

nauk humanisty cznych w dyscyplinie naukowej historia

Komisja Habilitacyjna w postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Lorens na posiedzeniu w 

dniu 30 września 2015 r. po zapoznaniu się z autoreferatem. przedłożoną monografią: Bazy

lianie prowincji koronnej »»• latach 1743-1780, Rzeszów 2014, (ss. 560 + 3 mapy) oraz cało

kształtem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, a zwłaszcza opiniami re

cenzentów i członków komisji, po dyskusji postanawia

pozytyw nie zaopiniować w niosek o nadanie doktor Beacie Lorens stopnia doktora habi

litowanego nauk humanisty cznych w dyscy plinie historia i skierować uchwałę zawierającą 

opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do Rady Wydziału Socjologiczno- 

Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Powyższa decyzja została podjęta 

jednomyślnie.

W jawnym głosowaniu nad niniejszą uchwałą wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.

Uzasadnienie opinii:

Wszyscy członkowie Komisji Habilitacyjnej bardzo pozytywnie ocenili dotychczasowy doro

bek twórczy dr Beaty Lorens i uznali, iż spełnia on merytoryczne i warsztatowe wymogi w 

tym względzie. Podkreślali także, że należy go ocenić wy soko. Jest on obszerny i zróżnico

wany a podjęta tematy ka dziejów' życia zakonnego Kościoła unickiego w dawnej Rzeczypo

spolitej zasługuje na szczególne podkreślenie. Wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach i 

otwiera kolejne płaszczyzny badawcze dzięki odnalezieniu przez dr Beatę Lorens licznych 

archiwaliów. Wiele publikacji Habilitantki trafiło do obiegu naukowego a jej doświadczenie 

zauważy ły różne instytucje powołując ją w charakterze eksperta. Widać także rozwój jej zain

teresowań badawczych, od biografistyki. poprzez dzieje bractw cerkiewnych, konfraterni ła

cińskich. życie religijne unitów aż po szeroko rozumianą historię i kulturę, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu nowoży tnego. W jej warsztacie naukowym w idać dobre przy gotowa

nie metodologiczne.

Podsumowanie

Komisja habilitacyjna po wnikliwej analizie i ocenie wartości naukowej monografii Bazylia

nie prowincji koronnej latach 1743-1780, Rzeszów 2014, (ss. 560 + 3 mapy), zawartości 

autoreferatu zawierającego szczegółowy wy kaz osiągnięć naukowych, dydakty cznych i orga



nizacyjnych oraz po zapoznaniu się z recenzjami i opiniami przedstawionymi w czasie dysku

sji stwierdza, że dorobek naukowy doktor Beaty Lorens jest wy starczający i spełnia warunki 

określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule wr 

zakresie sztuki (Dz. U. 2003. nr 65, poz. 595, art. 16. pkt. 1; wraz z późniejszymi zmianami) 

oraz kryteria oceny osiągnięć stawiane osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habi

litowanego w obszarze nauk humanistycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 2011. nr 196, poz. 1165).

Komisja habilitacyjna na podstawie art. 18. ust. 11 Ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003. nr 65, poz. 595 z później* 

szymi zmianami) kieruje do Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rze

szowskiego w Rzeszow ie uchwałę rekomendującą nadanie doktor Beacie Lorens stopnia dok

tora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia.

Podpisy członków komisji habilitacyjnej:

1. Prof. dr hab. Maciej Salamon przewodniczący komisji.

2. Ks. dr hab. Sławomir Zabraniak sekretarz komisji.
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