Uchwala
KomisjiHabilitacyjnejz dnia 20 czerwca2017 roku zawierajqcaopiniq w sprawienadania
stopniadoktora habilitowanegodr. GrzegorzowiSkrukwiew dziedzinienauk
humanistycznych
w dyscypliniehistoria

Na podstawieArt. 18a Ustawyz dnia 14 marca2003 roku o stopniachnaukowychi tytule
naukowymorazo stopniachi tytule w zakresie
sztuki(Dz.U. nr 65, poz. 595,Dz.U. z 2005.,
'J.64,
poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz.455) i na podstawieRozporzqdzenia
nr
MinistraNaukii Szkolnictwa
Wy2szego
z dnia22 wrzeinia2077(Dz. U. z 2077r., nr ZO4,poz.
1200),KomisjaHabilitacyjna
stwierdza,2e aktywnoSinaukowadr. Grzegorza
Skrukwylesr
nadzwyczajistotna poznawczo,jego dorobek naukowo-badawczy, a szczeg6lnierozprawa
habilitacyjna:,,O Czarnomorskq Ukrainq: procesy narodowotw6rcze w regionie
nadczarno
morskimdo 1921 roku w ukrairiskiej
perspektywie
(poznari2016)
historycznej"
stanowiznaczacy
przezniegodyscypliny
wkiadw rozw6jreprezentowanej
naukowej,r6wnie
wysokonale2yocenii dorobekdydaktyczny,
organizacyjny
ipopularyzatorski
Habilitanta.
W
zwiqzkuz powy2szym
pozytywnie
Komisjajednoznacznie
opiniujeRadzieNaukowejWydziaiu
Historycznego
UAM nadaniedr. Grzegorzowi
Skrukwiestopniadoktora habilitowanego
w
dziedzinie
naukhumanistycznych
w dyscyplinie
historia.

Uzasad
nienie powy2szej
uchwaly:
1. Dorobeknaukowydr. Grzegorza
Skrukwypod wzglqdemformalnymspefniawszystkie
warunkistawianew ww. Ustawieijest zgodnyz kryteriamiocenyosiqgniqiosoby
ubiegajqcej
siq o nadaniestopniadoktoraw obszarze
naukhumanistycznych
zgodnie
w ww. rozporzadzeniem.
2. Wszystkietrzy sporzQdzone
w przewodziehabilitacyjnym
recenzje,a takie opinie
pozostatychCzlonk6wKomisji Habilitacyjnej
zawierajqjednoznacznie
pozwywne
konkluzje
orazbardzowysokieocenydorobku Habilitanta.
3. Dorobek naukowy, dydaktyczny,organizacyjny
i popularyzatorskidr. Grzegorza
Skrukwyjest znaczAcy,nowatorskii wnosi istotny wklad zwtaszcza
je5li idzie o
najnowszE
historiqUkrainyw XXi XXIwieku.
4. Rozw6jnaukowydr. Grzegorza
Skrukwyodznacza
siQwyrazistymukierunkowaniem,
Swiadczqcym
o konsekwentnymposzerzaniu
i pogfgbianiuprzez Habilitantapola
badawczego,
przedstawiona
czegowyrazemjest zwlaszcza
przez niego rozprawa
naukowa: "O CzarnomorskqUkrainq: procesy narodowotw6rczew regionie
nadcza
rnomorskimdo 1921roku w ukrai6skiej
perspektywie
jak i inne
historycznej",
pub llkacjeJegoautorstwa.

Skrukwy"O Czarnomorskq
Ukrainq:procesy
naukowa dr. Grzegorza
5. Rozprawa
w regionienadczarnomorskim
do 1921 roku w ukrai6skiej
narodowotw6rcze
jest znaczqcym,
perspektywie
oryginalnym
i nowatorskim
osiagniqciem
historycznej",
naukowym w uprawianejprzez Habilitantadyscyplinie,bardzo wyralnie
poszerzajqcym
historiispolecznej,
histori
stanwiedzyna temat historiipolitycznej,
naobszarze
wsp6fczesnej
Ukrainy.
ideinarodowejorazproces6wnarodotw6rczych
W gtosowaniujawnym nad przyjqciempowy2szejuchwaly glosowato 6 os6b. Za
w dzi9edzinie
wnioskiemo nadaniedr. G. Skrukwiestopniadoktorahabilitowanego
nauk humanistycznychbyfo 6 gios6w, nie bylo glos6w przeciwnychi nikt nie
wstrzymaisiq od glosu.
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Hryciuk- recenzent
dr hab.prof.UWr Grzegorz
prof.dr hab.TomaszStryjek(lSPPAN)- recenzent
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