
Rzeszów dnia 16 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA

komisji habilitacyjnej, powołanej 3 grudnia 2019 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni 
i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1789, w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. (Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, zwana dalej 
ustawą) w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Beaty Żywickiej w 
dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Komisja, działając zgodnie z ww. przepisami, na mającym formę tzw. wideokonferencji 

posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r., w którym uczestniczyło siedmioro członków komisji, 

opierając się na opiniach recenzentów i członków komisji, uznała, że przedstawione przez dr 

Beatę Żywicką prace, składające się na osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia 

doktora, jak również opisana w autoreferacie aktywność naukowa po otrzymaniu stopnia 

doktora, mają charakter wskazanego w Ustawie znacznego wkładu w rozwój dyscypliny 

naukowej (językoznawstwa) oraz istotnej aktywności naukowej. W głosowaniu jawnym z 

wynikiem: 7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

komisja podjęła uchwałę, w której wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

językoznawstwo dr Beacie Żywickiej.

Skład komisji:

1. przewodniczący komisji - prof. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie,
2. sekretarz komisji - dr hab. Wioletta Kochmańska, Uniwersytet Rzeszowski,

3. recenzent - dr hab. Agata Małyska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

4. recenzent - dr hab. Anna Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski,

5. recenzent - dr hab. Maria Krauz, Uniwersytet Rzeszowski,
6. członek komisji - prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski w 

Katowicach,

7. członek komisji - prof. Zofia Bilut-Hopmlewicz, Uniwersytet Rzeszowski.



Uzasadnienie

Dorobek dr Beaty Żywickiej zatrudnionej na stanowisku starszego wykładowcy w 

Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu jest w ocenie komisji 

wystarczająco bogaty ilościowo (1 monografia 18 artykułów naukowych, 14 artykułów 

słownikowych - raport z badań empirycznych, 3 współredakcje tomów zbiorowych, 1 

recenzja i jedno współautorskie sprawozdanie). Większość prac powstała w okresie 

podoktorskim.

Pozytywnie zostało ocenione osiągnięcie w rozumieniu ustawy, czyli przedstawiony przez 

Ilabilitantkę cykl publikacji zat. Semantyka nazw wartości kolektywnych w świetle badań 

ankietowych (wybrane zagadnienia). Autorka wpisuje swe dociekania w nurt JOS i posługuje 

się terminem językowy obraz wartości. Przyjmuje założenia metodologiczne wspomnianego 

nurtu lingwistyki i stosuje wypracowane na jego gruncie podstawowe narzędzia badawcze 

(definicja kognitywna, aspekt, punkt widzenia, profil i profilowanie). Przedmiotem analizy 

czyni cztery pojęcia aksjologiczne: społeczeństwo, naród, lud, państwo. „Publikacje 

składające się na cykl - stwierdza prof. Anna Wojciechowska - są spójne pod względem 

tematycznym i metodologicznym, mają wartość poznawczą, ale przede wszystkim stanowią 

integralną część istotnych dla polskiego językoznawstwa, szeroko zakrojonych, 

systematycznie prowadzonych badań zespołowych nad językiem wartości”. „[...] Analizy 

oparte są, co podkreśla prof. M. Krauz, na solidnej podstawie materiałowej, dobrze 

udokumentowanej i starannie opracowanej”. W podobnym duchu wypowiadają się pozostali 

eksperci komisji. Komisja uznaje zatem, że oceniany cykl spełnia, stawiany habilitantom, 

wymóg wniesienia znacznego wkładu w dyscyplinę (w tym przypadku aksjolingwistykę).

W ocenie komisji Habilitantka spełnia też wymóg istotnej aktywności naukowej, 

dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej. Dr Beata Ży wieka pracuje w 

międzynarodowym zespole badawczym, który pod kierunkiem prof. J. Bartmińskiego 

realizował grant Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań 

porównawczych (konwersatorium EUROJOS). Praca w ramach wspomnianego 

konwersatorium zaowocowała współredakcją tomów zbiorowych i, jak stwierdza prof. A. 

Wojciechowska, „Dokumentuje [...] dążność [Habilitantki] do rozwijania naukowego 

warsztatu oraz wzmożenie twórczości naukowej w latach poprzedzających złożenie wniosku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego”. Praca w zespole polega też na aktywności 

organizacyjnej (organizacja konferencji, udział w Radzie Naukowej Międzynarodowego 



Konwersatorium EUROJOS). Aktywność naukową dr Beaty Żywickiej dokumentuje ponadto 

udział w 17 konferencjach naukowych w różnych ośrodkach akademickich. Pozytywnie 

komisja ocenia działalność dydaktyczną Habilitantki (rozległa paleta zajęć na studiach 

polonistycznych, lingwistyce stosowanej, filologii angielskiej i historii; 72 wypromowanych 
licencjatów, recenzowanie 15 prac licencjackich, opracowywanie programów studiów itd.). 

Dr B. Żywicka angażuje się też w działalność na rzecz środowiska, upowszechniając wiedzę o 

języku ojczystym w środowiskach uczniowskich.

Doceniając wkład jednostki w dzieło zbiorowe, w tym przypadku w zakrojone na szeroką 

skalę, niezwykle wartościowe badania prowadzone przez lubelskich etnolingwistów, komisja 

wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania Dr Beacie Żywickiej stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
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