UNIWERSYTET
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Wydzial Historyczny

Uchwala Rady Wydzialu Historycznego z dnia 19 maja 2014 roku ws. nadania stopnia
doktora habilitowanego dr. Filipowi Kubiacrykowi
Na podstawieArt. 18aust. 11 Ustawyz dnia 14 marca2003roku o stopniachnaukowychi 6tule
naukowymorazo stopniachi t5itulew zakresiesztuki(Dz.U. nr 65,po2.595,D2.U.22005 r., nr 164,
Ministra Nauki
po2.1365orazDz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455) i na podstawieRozporz4dzenia
2011(Dz.tJ.22011r.nr204, poz.1200),w nawi4zaniu
WyZszego
z dnia22 wrzednia
i Szkolnictwa
do uchwaly Komisji Habilitacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r., Rada Wydzialu Historycztego UAM
w dziedzinienaukhumanistycmych,
nadajedr Filipowi Kubiaczykowistopniadoktorahabilitowanego
w dyscypliniehistoria.

Uzasadnienie:
jako
KomisjaHabilitacyjna,opieraj4csignaanaliziedokonaiidraKubiaczykaprzedstawionych
jak r6wnie2 na opiniachrecenzent6w
podstawaubieganiasig o stopieirdoktora habilitowanego,
w postgpowaniuhabilitacyjnym, stwierdzila, 2e jego aktlrnoSd naukowa jest istotna, dorobek
zy, dydaktyczny, organizaryjny, a tak2e w zakresie popularyzacli naruki onz
naukowo-badawc
perspektywa
i to2samo36:
kolonialnos6
w ksi4:Zce
naukoweprzedstawione
osi4gnigcia
,J\lowoczesnos6,
latynoamerykanska",stanowi4 znaczny wkJadw rozw6j reprezentowanejprzez niego dyscypliny
naukoweji w zwipku z tym jednoczesniepozytywniezaopiniowalanadaniedr Filipowi Kubiaczykowi
stopniadoktorahabilitowanego.
Po uzyskaniustopniadoktoraw maju 2009 r. na WydzialeHistorycznymUAM' nastgpnie
w ramach systemuco-tutelle, rlwniez w Departamentode Historia Modernay contempor'nea de la
adiunkta
2010r. na stanowisku
universidadde Zaragozaw Hiszpanii2013r., pracuj4cod puadziemika
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, dr Kubiaczyk cz],nnie uczestniczytw iryciu naukowym,
zajmuj4csig zwlasznzaiberyjskim i iberoamerykanskimobszaremkulturowl/ n, polityk4 hiszpatisk4
relacjimiEdzyplci4
a ponadtor6wniezzagadnioniami
kolonialnejorazkolonializmem,
okresuekspansji
i'
i wladz4.Efektemtych zainteresowafibyla publikacjakilku ksi4zekorazkilkunastuargkul6w i recenzj
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Habilitant odbyt staZenaukowew Hiszpanii. Dr Kubiaczykprowadzil zzjgciadydaktycznew Wy2szej
SzkoleZawodowej,,Kadry dla Europy" i w WyZszejSzkoleNauk Humanistycznychi Dziennikarstwa
w Poznaniu.Jako adiunkt w InstSztucie
Kultury EuropejskiejUAM prowadzil 6wiczenia,wyklady i
semin+riadyplomowe.Wypromowal siedmiu licencjat6wi jednego magistra.Ponadtodr Filip
Kubiaozykbyl wsp6lorganizatoremkonferencjinaukowejPlet i wladza(Gniezno,2012r.). Przyczynil
sig takZedo powstaniaczasopisma,,StudiaEuropeaGnesnensia",w kt6rym pelni funkcjg seketarza.
Habilitant zajmuje sig r6wnie2 popularyzacj4nauki - zorganizowalKolo Naukowe Iberyst6w przy
InsbrfucieKultury Europejskiej,aktywnie uczestniczylw Gnie2nieriskimFestiwalu Nauki i Kultury
orazFpstiwaluNauki i SztukiUAM, wsp6lpracujeteZz UniwersltetemTrzeciegoWieku orazszkotami
licealqymi
Rada Wydziatu Historyczrego podziela opinig Komisji Habilitacyjnej, iZ dorobek naukowy
i osi4gnigcia
dra Kubiacrykaodpowiadaj4wymogomokeflonym Ustaw4i spekriaj4kryteriaoceny
osi4gqigcosoby ubiegaj4cejsig o nadaniestopnia doktora habilitowanegow dziedzinienauk
humarlistycznych, a

kolonialnos6 i
rozprawa ,J.,lowoczesno56,

to2samo56: perspektywa

j est znacz4cymi oryginalnymosi4gnigciemnaukowym.
latyno4merykanska"
z chwil4podjgcia.
Uchwalatajest prawomocna
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