
Uchwała komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Rudnickiej- 

Kassem w sprawie zaopiniow ania w niosko o nadanie stopnia doktora habilitow anego 

nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia

Komisja habilitacyjna w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Rudnickiej-Kasscm na 

posiedzeniu w dniu 20 października 2014 r. po zapoznaniu się z autoreferatem, przedłożoną 

monografią: Dorota Rudnicka-Kasscm, „John Paul II, Islam and the Middle East: The 

Pope’s Spiritual Leadership in Developing a Dialogical path for the New History of 

Christian-Muslim Relations”, Kraków, Księgarnia Akademicka. 2012, ss. 246 oraz cało

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

cenzentów i członków komisji, po dyskusji postanawia

pozytywnie zaopiniować wniosek o nadanie doktor Dorocie Rudnickiej-Kassem stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia i skierować 

uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do Rady Wy

działu Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Powyższa 

decyzja została podjęta stosunkiem głosów: 6 „za” i 1 wstrzymujący.

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

Uzasadnienie opinii:

Wszyscy członkowie Komisji Habilitacyjnej pozytywnie ocenili dotychczasowy dorobek 

twórczy dr Doroty Rudnickiej-Kassem. Pewne wątpliwości wzbudziła kwestia nadania stop

nia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, jednak w wyniku 

dyskusji większość uczestników' Komisji uznała, iż dorobek ten spełnia merytoryczne i warsz

tatowe wymogi w tym względzie. Uczestnicy podkreślali, że choć nie jest on zbyt obfity, to 

jednak rozmiary jego są wystarczające a ponadto jest cenny pod względem zawartości tre

ściowej, zaś dzięki publikowaniu w języku angielskim znalazł się w obiegu nauki światowej. 

Potwierdzają to stosunkowo liczne cytowania jej publikacji przez anglojęzycznych autorów 

podejmujących problematykę literatury arabskiej, cywilizacji muzułmańskiej, dialogu kultur i 

religii oraz udział dr Doroty Rudnickiej-Kassem w międzynarodowych konferencjach nauko

wych. Członkowie Komisji zwrócili także uwagę na fakt, że dzięki swym publikacjom Habili- 

tantka wprowadziła do światowego obiegu naukowego literaturę polską. Zauważyli również 

wyraźną ewolucję jej zainteresowań badawczych, od języka i literatury arabskiej, poprzez 

historię islamu i cywilizacji muzułmańskiej, do historii dialogu międzyreligijnego i między

kulturowego. Stwierdzili również, że monografia „John Paul II, Islam and the Middle 

East: The Pope’s Spiritual Leadership in Developing a Dialogical path for the New His-



tory of Christian-Muslim Relations” podana jako osiągnięcie naukowe ma charakter inter

dyscyplinarny. Podjęta tematyka wymagała od autorki dobrej znajomości historii, historii 

kultury, religioznawstwa i teologii. W monografii starała się dokonać analizy rozwoju idei 

dialogu Jana Pawła II ze światem islamu i muzułmanami oraz jego realizacji jak też wkładu 

papieża w rozwiązywanie politycznych i religijnych napięć na Bliskim Wschodzie.

Podsumowanie

Komisja habilitacyjna po wnikliwej analizie i ocenie wartości naukowej monografii „John 

Paul II, Islam and the Middle East: The Pope’s Spiritual Leadership in Developing a 

Dialogical path for the New History of Christian-Muslim Relations”, zawartości autorefe- 

ratu zawierającego szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyj

nych oraz po zapoznaniu się z recenzjami i opiniami przedstawionymi w czasie dyskusji 

stwierdza, że dorobek naukowy doktor Doroty Rudnickiej-Kassem jest wystarczający i speł

nia warunki określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

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

zmianami) oraz kry teria oceny osiągnięć stawiane osobie ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego 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 

Rzeszowskiego w Rzeszowie uchwałę rekomendującą nadanie doktor Dorocie Rudnickiej- 

Kassem stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej hi

storia.
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