
Uchwała
Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Mirosława Romańskiego 

z 29 czerwca 2018 r.

zawierająca opinię w sprawie nadania doktorowi Mirosławowi Romańskiemu stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

§1
Działając na podstawie art. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 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 Mirosława Romańskiego nie stanowią znaczącego 

wkładu w rozwój dyscypliny historia i wyraża negatywną opinię w sprawie nadania doktorowi 

Mirosławowi Romańskiemu 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 nie nadanie 

dr. Mirosławowi Romańskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w dyscyplinie historia.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie
Komisja stwierdza, że Pan Mirosław Romański posiada stopień doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historia, uzyskany 7 grudnia 2007 roku. 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).
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Komisja w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdza przede wszystkim:

1. Opinie o dorobku naukowym i aktywności naukowej dra Mirosława Romańskiego 

sporządzone przez trzech recenzentów mają jednoznacznie negatywne konkluzje

2. Osiągnięcie naukowe w postaci monografii Radykalne postawy społeczne w Polsce 

1944/45-1990 (Rzeszów 2016) nie spełnia wymogów stawianych tego typu pracom. 

Powodem są liczne błędy i niedostatki warsztatowe, w tym:

• brak wyjaśnienia kwestii stosowanego aparatu pojęciowego

• brak przekonującej konceptualizacji i zdefiniowania przedmiotu analizy

• poza sferą zainteresowań Habilitanta pozostało wiele kluczowych, biorąc pod uwagę temat, 

zagadnień

• nie wykorzystane zostały odpowiednio istniejące materiały archiwalne oraz literatura 

przedmiotu

• ewidentne błędy warsztatowe

• rozprawa stanowi regres w stosunku do wcześniejszych publikacji

3. Bardzo skromny dorobek w zakresie działalności dydaktycznej, organizacyjnej i 

popularyzatorskiej oraz brak wykazanej współpracy międzynarodowej

4. Podniesienie przez jednego z recenzentów, dr hab. Jana Pisulińskiego, prof. UR, zarzutu 

zbieżności całych sformułowań zawartych w rozprawie Stan wojenny iv województwie 

rzeszowskim 1981-1983 (Rzeszów 2012) z artykułem napisanym przezeń wspólnie z 

Dariuszem Iwaneczko (D. Iwaneczko, J. Pisuliński, Podkarpacie [w:] Stan wojenny w 

Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003). Uzasadniając zarzut w swojej 
recenzji, na s. 9-20, przytoczył liczne cytaty z pracy M. Romańskiego konfrontując je ze 

zbieżnymi treściowo lub identycznymi odpowiednimi partiami artykułu swojego 

autorstwa. Powyższe, w przypadku potwierdzenia, oznacza nie tylko naruszenie 

standardów i dobrych obyczajów w nauce, ale popełnienie plagiatu przez Habilitanta.

W takim przypadku zachodzi podejrzenie poświadczenia nieprawdy w przedstawionej 

dokumentacji, bowiem w wykazie publikacji jest pozycja, według recenzenta, będąca 

plagiatem.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie można uznać, że dorobek spełnia wymagania co do 

awansu naukowego.

Wobec braku uwag co do proponowanej treści uchwały Przewodniczący Komisji przedstawił 

wniosek o przeprowadzenie głosowania nad podjęciem uchwały zawierającej negatywną opinię w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Mirosławowi Romańskiemu. Przypomniał także, 

że głosowanie odbędzie się na zasadzie bezwzględnej większości głosów.
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Ponieważ we wniosku wszczynającym postępowanie Habilitant nie wniósł o głosowanie 

w trybie tajnym, Przewodniczący poprosił członków Komisji o oddanie głosów w trybie jawnym 

przez podniesienie ręki i pisemne potwierdzenie swojej decyzji na przygotowanym formularzu 

protokołu w przebiegu głosowania.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji habilitacyjnej. Wniosek o przyjęcie Uchwały 

z 29 czerwca 2018 r. o wyrażeniu negatywnej opinii w sprawie nadania dr. Mirosławowi 

Romańskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia uzyskał 

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

Przewodniczący stwierdził, że Komisja jednomyślnie przyjęła Uchwałę z dnia 29 czerwca 

2018 r. o wyrażeniu negatywnej opinii w sprawie nadania doktorowi Mirosławowi Romańskiemu 

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. Marek Jabłonowski - przewodniczący

Dr hab. Edyta Czop, prof. UR - sekretarz

Dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK - recenzent

Dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR - recenzent

Dr hab. Zdzisław Zblewski - członek

Dr hab.. Wacław Wierzbieniec - członek
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UNIWKftSYtt- f KzESZOWSKI 
w Rzeszowie

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Lista obecności na posiedzeniu komisji habilitacyjnej 
Dr Mirosława Romańskiego w dniu 29 czerwca 2018 r. powołanej 

w dniu 5 września 2017 r.

l .Prof. dr hab. Marek Jabłonowski 
Przewodniczący Komisji, Uniwersytet Warszawski

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

3 .Prof. dr hab. Paweł Machcewicz...........................................................................................
Recenzent, Instytut Studiów Politycznych PAN

4 .Dr hab. Grzegorz Miernik,prof. UJK..
Recenzent, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w^Kielcach

5 .Dr hab. Jan Pisuliński,prof. UR....
Recenzent, Uniwersytet Rzeszowski

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

7 . Dr hab. Wacław Wierzbieniec,prof. UR .. 
Członek Komisji, Uniwersytet Rzeszowski


