UCHWALA
Komisji Habilitacyjnei z dnia 23 listopada 2015 roku
zawierajqca opinig w sprawie nadania stopnia doKora habilitowanego
dr Annie Zalewskiei
Humanistyczne,dyscyplina:archeologia
Nauki
dziedziny
w ramach
Na podstawieArt. 18a ust.ll Ustawyz dnia 14 marca2003rokuo stopniachnaukowychitytule
naukowymorazo stopniachitytule w zakresiesztuki(Dz.U. nr 65, poz.595,Dz.U. z 2005 r', nr
Ministra
164, po2.1355oraz Dz. U. z 21ll r. nr 84, poz. 455) i na podstawieRozporzqdzenia
Nauki i Szkolnictwawyiszego z dnia 22 wrze6nia2OI:- lDz. tJ. 2 2O!1 r. nr 2O4,poz. 1200),
jest istotna,jej
KomisjaHabilitacyjnastwierdza,2e aktywno(6naukowadr Anny Zalewskiei
nauki
a tak2ew zakresiepopularyzacji
organizac.yjny,
dydaktyczny,
dorobeknaukowo-badawczy,
oraz osiqgnigcia naukowe przedstawione w cyklu publikacji Archeologia Pneszloii
spoleczehstwo: konceptuatizdcid problem6w poznawczych (we) wsp6lczesroici stanowia
Wzez niq dyscyplinynaukoweji w zwiqzkuz tym
znacznvwklad w rozw6j reprezentowanej
w dziedzinie
pozytywnieopiniujenadaniedr Annie Zalewskieistopniadoktora habilitowanego
w dysryplinie:archeologia.
Nauki Humanistyczne,
Wglosowaniutajnymnadpzyjqciempowy2szejuchwalyglosowafoTos6b,wtym:5os6bna
Tnr, z osoby na r,,,i, glos6wwstrzymujqcychnie bylo.Tym samymKomisjarekomenduje Radzie
Uniwersytetuim. Adama Mickiewiczaw Poznaniunadaniedr Annie
WydzialuHistorycznego
w dyscyplinie
w dziedzinieNauk Humanistycznych,
Zalewskiejstopniadoktora habilitowanego
archeologia.
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E
HABILITAGYJN
POSTEPOWANIE
prowadzonena Wydzlal€HistorycznymUniwersytetuim. Adama Mickiewiczaw
Poznaniu
zgodniez art. 18austawyz dnia 14 marca2003rokuo stopniachnaukowychiq ule naukowymorazo
sztukiDz.U.z 2003r. nr 65,poz.595,Dz.U.z 2005r' nr 764,poz.1365oraz
stopniach
i tytulew zakresie
Dz.U.z2OLt
r. nr 84,poz.455.

UCHWALY
UZASADNIENIE
Komisji Habilitacyjnejw dniu 23 listopada2015roku powolaneidnia 1 wrze5nia
2015roku przezCentralnAKomisjeds. Stopni i Tytul6w Naukowych
w
Uniwersytetuim. AdamaMickiewicza
RadzieWydzialuHistorycznego
w sprawierekomendacji
Poznaniunadanie dr Annie Zalewskiejstopnia doktora habilitowanegow dziedzinienauk
archeologia.
h umanistycznych,
w dyscyplinie:
Komisja Habilitacyjnaocenila osiqgnigcienaukowe dr Anny l. Zalewskiejpod q^ulem
Archeotogla - Pnesdoit - Spoteczeistwo: konceptuolimcia problemaw poznawcrych (we)
wspakzesnoici w czterechaspektach,stosuj4ckryteria oceny ujqte w rozporzqdzeniuMinistra
NaukiiszkolnictwaWyiszegoz dnia l wrze6nia2011rokuw sprawiekryteri6wocenyosiEgniee
osoby ubiegajqcejsiq o nadaniestopniadoktora habilitowanego(Dz. U. Nr 196, poz. 1155)'
Ocena ta dotyczyla dorobku naukowo-badawczego,dydaktycznego,organizacyjnegooraz w
naukii wiedzyo archeologii.
zakresiepopularyzacji
W zakresie osiqgniqcianaukowo-badawczegoKomisja uznafa, ie jest to dorobek, kt6ry ma
powainy wklad w rozw6jarcheologii.W szczeg6lno(ci
dotyczyto takichobszar6warcheologii,
zwfaszcza
hermeneutykiP. Ricoeura.Z punktu
kt6re odwolujqsiq do inspiracjihumanistycznej,
poglqdy
i proponowanepzez dr Annq
kierunk6w
teoretycznych
widzenia wsp6lczesnych
jest
interpretacjazmiennychsens6w
Zalewskqrozwiqzaniasq konsekwentne,a ich celem
pozostafo3ci
archeologii
czyniqcejz materialnychrelikt6w
Pnedstawiatei zamysf
materialnych.
Jej propozycjaarcheologii
przeszloSci
,,miejsca"o wainym znaczeniudla wsp6lczesno3ci.
*
podw6jny
badania ,,niedalekiej
sens
archeolog'tcznego
wsp6lczesnoSci
niesie ze sobq
przeszloki" oraz wsp6lcze6nieinspirowanejre-konceptualizacjiarcheologii.Rozw6jnaukowydr
Anny Zalewskiejodznaczasie wyrazistym ukierunkowaniemna pnyszfo36,Swiadczyo
konsekwentnymposzezaniuprzez niQ pola badawczego,czegowyrazemjest przedstawiony
jako podstawaprzewoduhabilitacyjnego
Jej dorobekjest szerokorozpoznawany
cykl publikacji.
miqdzynarodowych.
pozaPolskqdziqkijejudzialowiw licznychkonferencjach

dr AnnyZalewskiej
Komisjauznalaistotno66zaangaiowania
W zakresiedorobkudydaktycznego
w procesdydaktycznyw InstytucieArcheologiiUMCSobejmujqcyprowadzeniewyklad6w,
iwicze6,seminari6w.
W zakresiedziafalnoici organizaryjnejKomisja uznala wartoSi naukowq i poznawczq
realizowanychgrant6w krajowych i miqdrynarodowych.lstotnym elementem dorobku
jest zaangaiowanie
dr Anny Zalewskiejw redakcjeprac zbiorowychoraz w
organizacyjnego
redakcjach
wainychczasopism.
w
Komisjadocenia
naukiiwiedzyo archeologii
na rzeczpopularyzacji
W zakresie
dzialalnojci
gwiatowej.
I wojny
dotpzqcymidziedzicttva
z projektami
zwiezane
edukacyjne
szczeg6lnoSci
dzialania
ochronydziedzictwa
z tegookresu.za
w zakresie
lokalnymi
z samozqdami
lstotnajesttezwsp6fpraca
lekcjihistorii.
z ideapnydroinlrch
zwiazane
uwa2a
inicjatywy
nowatorskie
Komisja
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