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UCHWAŁA NR 12/2020 

Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 

z dnia 19 maja 2020 r.  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji dr Agacie Domachowskiej 

 
Na podstawie 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, 
poz. 1669 ze zm.) 
 
Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Nadaje się dr Agacie Domachowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wirtualnym posiedzeniu w dniu 19 maja 2020 roku przy 
wykorzystaniu platformy Moodle UMK po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego 
w sprawie nadania dr Agacie Domachowskiej stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji wszczętego dnia 17 kwietnia 
2019 roku, w szczególności po zapoznaniu się z recenzjami, opiniami i uchwałą komisji habilitacyjnej 
powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów dnia 5 listopada 2019 roku w celu 
przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Domachowskiej wyrażającej 
pozytywną opinię, przeprowadziła dyskusję. Dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK poinformował, że 
w dniu 5 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia 
czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Domachowskiej. Do czasu odbycia posiedzenia 
wpłynęły wszystkie wymagane dokumenty tj. trzy recenzje i siedem pisemnych opinii. Recenzje prof. dr. 
hab. Radosława Zenderowskiego i dr. hab. Grzegorza Radomskiego, prof. UMK były pozytywne. Recenzja 
dr hab. Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej była negatywna. Wśród siedmiu opinii jakie wpłynęły pięć 
było pozytywnych. Opinia prof. M. Korzeniewskiej-Wiszniewskiej była negatywna. Natomiast prof. dr 
hab. Krzysztof Krysieniel w swej opinii zaprosił habilitantkę dr Agatę Domachowską na rozmowę w 
sprawie jej dalszych planów naukowych. Po uzgodnieniu z przewodniczącą Komisji Habilitacyjnej 
zarządzono mailowe głosowanie w sprawie zaproszenia habilitantki na rozmowę. Komisja jednomyślnie 
zadecydowała o zaproszeniu dr A. Domachowskiej na rozmowę w dniu posiedzenia Komisji tj. 5 marca 
br. Dr A. Domachowska podczas posiedzenia Komisji wyjaśniła wątpliwości 
i odpowiedziała na pytania dotyczące jej planów naukowych. Potwierdziła, że w przyszłości będzie 
zajmowała się badaniem Bałkanów Zachodnich. Po zakończeniu rozmowy i przeprowadzonej dyskusji 
Komisja Habilitacyjna jednomyślnie podjęła uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii w przedmiocie 
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie nauki o polityce 
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i administracji dr A. Domachowskiej. Prof. M. Korzeniewska-Wiszniewska wyjaśniła na czacie aplikacji 
BigBlueButtonBN, że  „Nie zmieniam zdania co do swojej recenzji i oceny dzieła głównego, które było 
podstawą wszczęcia przewodu habilitacyjnego. Jednakże, tak już zostało tutaj podkreślone przez moich 
Przedmówców, ostateczne głosowanie związane było z całokształtem Jej dorobku. Szanuję 
dr Domachowską za ów dorobek, stąd za całokształtem głosowałam na tak”.  Po zapoznaniu się 
z wnioskiem i po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce 
i Administracji zarządził głosowanie tajne za pomocą aplikacji Ankieter UMK. Na podstawie osób 
obecnych w aplikacji BigBlueButtonBN, prof.  B. Michalak stwierdził, że obecnych jest 19 z 21 członków 
Rady. Kworum wynosiło 11 osób. Obecnych uprawnionych do głosowania było 13 osób z 14 
uprawnionych. W głosowaniu tajnym udział wzięło 13 osób, z czego głosów za było 11, głosów 
przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 2. W związku z powyższym Rada Dyscypliny Nauki 
o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu podjęła uchwałę w brzmieniu przywołanym wyżej. 
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