
Rzeszów, 12 lipca 2021 r.

Uchwała Komisji Habilitacyjnej 
z dnia 12.07.2021 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo 

wszczętym na wniosek dr Ewy Koniecznej

Komisja Habilitacyjna, powołana przez Radę Doskonałości Naukowej (pismo 
Zl.4000.58.2020.2.AM z dnia 25 stycznia 2021 r.) oraz Radę Naukową Kolegium Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (uchwała numer 26/02/2021 z dnia 18 lutego 
2021 r.) w składzie:

1. prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - 
Przewodnicząca Komisji,
2. dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) - Recenzent,
3. prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Koninie) - Recenzent,
4. prof. dr hab. Jolanta Mackiewicz (Uniwersytet Gdański) - Recenzent,
5. dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie) - Recenzent,
6. dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - Członek Komisji,
7. dr hab. Artur Czapiga, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) - Sekretarz Komisji,

działając na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją 
wniosku oraz po przyjęciu kolokwium habilitacyjnego, stwierdza że aktywność naukowa oraz 
osiągnięcia naukowe Habilitantki stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej 
językoznawstwo i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr Ewie Koniecznej 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 
językoznawstwo, uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy.

W posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej brali udział wszyscy uprawnieni do tego 
Członkowie, w głosowaniu jawnym 7 osób głosowało za udzieleniem poparcia wniosku, 0 
osób wstrzymało się, 0 głosowało przeciw.

UZASADNIENIE

Uchwała Komisji Habilitacyjnej powołanej do zaopiniowania wniosku dr Ewy 
Koniecznej o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo 
(wniosek z 12 października 2020 r., Zl.4000.58.2020) została podjęta w trybie jawnym 
podczas obrad przeprowadzonych 12 lipca 2021 r. z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Członkowie Komisji zapoznali się z osiągnięciem naukowym, pozostałym dorobkiem 
naukowym oraz z działalnością dydaktyczną i organizacyjną Habilitantki. Wszyscy 
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Członkowie Komisji wzięli udział w kolokwium i posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej, które 
zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w 
uchwale Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 54/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie 
regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora 
oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Komisja jednogłośnie stwierdziła, że aktywność naukowa, dydaktyczna i 
organizacyjna dr Ewy Koniecznej po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych oraz 
zgłoszone osiągnięcie naukowe - monografia pt. Verticality as experiential basis for non- 
spatial relationships in English and Polish: the principled polysemy model. A case study of 
verbal particles and préfixés stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej 
językoznawstwo i spełniają wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy prawa osobom 
ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego.

....
Przewodnicząca Komisji

Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz

Załączniki:
Załącznik nr 1. Protokół z Kolokwium Habilitacyjnego
Załącznik nr 2. Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
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