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Uchwala Rady Wydzialu HistorycznegoUAM nr 10712019z dnia 17 wrzeinia 2019r.
o odnowie nadania dr. Emilianowi Pralatowi stopniadoktora habilitowanego
nauk humanistycznychw dyscyplinienauki o sztuce
Na podstawieart. 18aust. 11 ustawyz dnia14marca2003r. o stopniachnaukowychi
tltule naukowl.rnoraz o stopniachi t1'tulew zakresiesztuki(Dz. U.22017 r. poz. 1789),w
z:wqzku,z afi. 179ustawyz dnia 3 lipca 2018r. Przepisywprowadzaj4ce
ustawg- Prawoo
szkolnictwiew1yzszym
i nauce(Dz. U. poz. 1669),po zapoznaniusig z podlegaj4cymi
ocenie
osi4gnigciami
Habilitanta,z uchwal4komisji habilitacyjnej,z recenzjunii opiniamiczlonk6w
komisji, Rada Wydzialu HistorycznegoUAM odmawianadaniadr. Emiliaaowi Pralatowi
stopniadoktorahabilitowanego
naukhumanistycznych
w dyscyplinienhukio szhtce.
W glosowaniu tajnym nad uchwalq o nadaniu lub odmowie nadania stopnia za
nadaniemglosowalo6 os6b,przeciwkonadaniuglosowalo48 os6b,wstr4nnalosig od glosu
14os6b(uprawnionych
do glosowania130os6b,obecnych70 os6b,glosowalo68 os6b).

Uzasadnienie:
Rada Wydzialu HistorycznegoUAM rozwuZylaosi4gnigciaHabilitantaw Swietle
recenzji,opinii, ocen i argument6wprzedlozonychprzez komisjg habilitacyjn4.Po ich
analizie,doceniajqcznaczerrieaktywnoSciorganizacyjnej,dydaktyczneji popularyzatorskiej
dra Emiliana Pralata, Rada przychylila sig do zawartych w uchwale komisji wniosk6w
negatlvnych, kt6re uzasadniaj4odmowgnadaniastopniadoktorahabilitowanego:
Osi4gnigcienaukowe zatltulowane lMokolidei dworu - materialne i niematerialne
dziedzictwokulturowe w perspektywie transdyscyplinarnej,zloione z pigciu ksiqZek,nie
stanowi znacz4cegowkladu w rozw6j dyscypliny historia sztuki (nauki o sztuce),gdyz ma
charakterdokumentacyjno-inwentaryzacyjny
i faktograficzny o zakroju popularyzatorskim,
pozbawiony gruntowniejszych analiz historyczno-artystycznych oraz historycznych.
co
Monografieposzczeg6lnych
miejscowodcii znajduj4cych
sig w nich rezydencjiprzynosz4
prawda wiele ustaleri faktograficznych, ale nie postawiono w nich Zadnych hipotez
poniewaznigdzienie
badawczych.
Tre66ksiqzeknie odpowiadawigc t1'tulowiosi4gniQcia,
przyjmujeco
stawiaproblemuidei dworu szlacheckiego,
a perspektywatransdyscyplinama
najwyzejpostai tlpowego dla historii sztuki polqczeniaustalerihistorycznychdotycz4cych
budowli, fundator6w i miejscowo5ci z opisem inwentaryzacyjnymi podstawowym
okredleniemstylistycznymoraz ikonograficznymzabyk6w. Publikacjenie ukladaj4siE w
merytoryczn4caloSi, kt6ra bylaby naukowymopracowaniemsp6jnegozagadnieniai s4tylko
aparatu
zbioremczterechmonografrimiejscowoSci
i publikacji2r6dlowejbezrozbudowanego
krytycznego. Pozycje te zawiercjq Iez szercg powaZnych blgd6w historycznych oraz
terminologicznychw zakresiehistorii sztuki wskazuj4cychna elementamebraki warsztatowe
metodologicznymi.
autoraoraznieumiejgtnoSd
w poslugiwaniusignarzEdziami

Pozostaly dorobek naukowy dra Pralata ptzynaleiry czgSciowo do dyscypliny
literaturoznawstwo,a czgdciowodo historii szhrki.WigkszodCdorobkuzakwalifikowanegodo
dyscypliny historia sztuki jest blisko powiqz,analub powiela zagadnieniaujgte w gl6wnym
osi4gnigciunaukowym,nie mo2nawigc go uzna6zarnczqsy -
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