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rM. ADAMA MrcKIEwIczA w POZNANIU
UNIWERSYTET
Wydzial Historyczny

UchwalaNr 66/2017Rady Wydzialu HistorycznegoUAM z dnia 17 pa dziernika2017
o odmowienadaniastopniadoktora habilitowanegonauk humanistycznych
w dyscypliniehistorii sztuki dr MalgorzacieGeron
Na podstawieUstawyz dnia 14 marca2003r. o stopniachnaukowychi tl.tule naukowym
orazo stopniachi tltule w zakresiesznrki(Dz. U. z 2014t. poz. 1852oraz 22015r. poz.249
i 1767)RadaWydzialu HistorycznegoUniwersytetuim. Adama Mickiewiczaw Poznaniu
odmawia nadania stopnia doktora habilitowaaego nauk humanistycznychw dyscyplinie
historiisztukidr MalgorzacieGeron.
Uzasadnienie:
RadaWydzialuHistorycznego
UAM prowadzilapostgpowanie
habilitacyjnena mocy
decyzji CentralnejKomisji do Spraw Stopni i Tful6w z dnia 30 maja 2017,uchylaj4cej
zaskarlon4uchwalg Rady Wydzialu FlistorycznegoUniwersytetu Warszawskiegoz dnia22
czerwca2016o odmowienadaniastopniadoktorahabilitowanego
nauk humanistycznych
w
dyscyplinie historii sztuki dr Malgorzacie Geron. Centralna Komisja przekazalaRadzie
WydzialuHistorycmegoUAM, z zaleceniemkontynuacji,postgpowanie
doprowadzone
do
etapu,na kt6rymwypelnilaswojqrolg komisjahabilitacyjna,podj4wszyuchwalgzawieraj4cq
negatpvn4opinigw sprawienadaniastopnia.Uchwalata nie zostaLa
przezCentraln4KomisjE
jako
uchylona, a tym samym zachowalastatus obowiqzuj4cy
podstawado podjgciaprzez
.luyznaczon4
radg uchwaly o nadadu lub odmowienadaniastopnia.R6wnoczesnie
jednak
CentralnaKomisja uznalazasadnodizarzutsSkarh4cej,i2 jednaz recenzjinie odnosilasig do
wszystkich wymaganych przepisamipunkt6w oceny dokonair habilitanta. Przyjmuj4c
obowi4zek,,dalszegoprowadzenia"postgpowania
na podstawieniepodwazonejprzez CK
uchwatykomisji, Radauznalawigc konieczno3iusunigciawady wskazanejrccenzjiprzed
przeprowadzeniem
wlasnej oceny dorobku dr Malgorzaty Geron w Swietlekompletnej
dokumentacji.
W dniu 4 wrze5nia2016wplynElodo Radyuzupelnienie
recenzjiprof. Joarnny
Sosnowskiej,zakof'tczone
konkluzj4 negatF4'n4,podobniejak recenzjaw pierwotnej formie,
napodstawiekt6rej sformulowana
zostalaopiniakomisji habilitacyjnej.Uzupelnienie
recenzji
nie zmienilowigc negatywnejocenyprof. Sosnowskiej,
a t),rnsamymbilansuocenwydanych
przezwszystkichrecenzent6w
i czlonk6wkomisji.
Na posiedzeniu
w dniu 26 wrzednia2017 czlottkowieRady WydzialuHistorycznego
UAM zostali poinformowani o przekazwtymRadzie postgpowaniuhabilitacyjnym i
poproszenio zapoznanie
sig z jego materialami.TerminpodjEciasprawyuchwalyo nadaniu
lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanegodr Malgorzacie Geron zostal
Wznaczony na 17 pu2dziemik4 zgodniez przepisrni ustawy zaproszonona to posiedzenie
wszystkichczlonk6wkomisji habilitacyjnej.
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do oceny osi4gnigciamiHabilitantki,2) z
Po zapoznaniusig 1) z przedstawionymi
wszystkimitrzema recenzjami(uwzglgdniaj4cuzupelnienierecenzjiprof. Sosnowskiej),z
do uzyskania
kt6rychdwie w konkluzjachnie vnajq osi4gnigidr Geronza wystarczaj4ce
uchwal4 komisji habilitacyjnej,
habilitacji, oraz 3) z popart4 obszemymuzasadnieniem
UAM przychylila
opiniuj4c4negatywniewniosekHabilitantki,RadaWydzialuHistorycznego
sig do negatywnychocen recenzent6wi do negatywnychopinii wyraZonychw uchwale
komisji. Uznala,2e w odniesieniudo kryteri6w oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cejsig o
nadanie stopnia doktora habilitowanegonauk humanistycznychmaj4 one znaczenre
przewuZaj4ce
i pozwalaj4zasadniestwierdzii,i2 dorobekdr Geronnie spelniaustawowych
wymog6w,kt6rewarunkuj4uzyskaniehabilitacji.
W glosowaniutajnym nad uchwal4o nadaniulub odmowie nadaniadr Malgotzacie
w dyscypliniehistorii sztukiza
naukhumanistycznych
Geronstopniadoktorahabilitowanego
nadaniemstopniaopowiedzialosig 12 os6b,za odmow4nadaniastopniaopowiedzialosig 40
do glosowania121os6b,obecnychna
os6b,wstrzymalysig od glosu24 osoby(uprawnionych
posiedzeniu
79 os6b,glos oddalo76 os6b).Powy2szymstosunkiemglos6wRadaWydzlaht
HistorycznegoUAM podjgla uchwalgo odmowienadaniadr MalgotzacieGeron stopnia
w dyscypliniehistoriisztuki.
naukhumanistycznych
doktorahabilitowanego
z chwilqjej podjEcia.
Uchwalata jest prawomocna
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