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Uchwała Komisji Habilitacyjnej

z dnia 6 lavietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania

Panu dr. Andrzejowi Potoczkowi

stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych

w dyscyplinie nauki o poliĘce i administracji

Na Podstawie art. 18a ust.8 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tYtule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017, poz. 1789), w
związkuzań.l79 ust.2 ustawy zdnia3 lipca 20l8 r. Przepisy wprowadzające ustawę_ Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z20I8,poz.l669,zpoźn.zm), Komisja Habilitacyjna

Po zaPoznaniu się z recenzjami oruz opiniami dotyczącymi osiągnięó naukowych,

dYdaktYcznych i organizacyjnych dra Andrzeja Potoczka, podjęła w głosowaniu jawnym

uchwałę o wyrażeniu negatywnej opinii w przedmiocie nadania Panu dr. Andrzejowi
Potoczkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
nauki o polityce i administracji.

Komisja uznała, że dorobęk dra Potoczka jest pod względem ilościowym imponujący,
jednak Pod względem jakościowym problematyczny i w pewnej części nie mieści się

Przedmiotowo i metodologicznie w obszarze nauk o poliĘce i administracji. Prezentowany

cYkl Publikacji oprócz dyscypliny nauki o polityce i administracji obejmuje również nauki o
zanądzaniu, geografię społeczno-gospodarczą, planowanie przestrzenne, szczątkowo także

nauki socjologiczne. Habilitant nie określił ram teoretycznych badań. Nieprecyzyjnie
definiuje Podstawowe pojęcia, którymi operuje, powtarza fragmenty wcześniejszych

oPracowań w kolejnych artykułach i rczdziałach, pomija elementy metodologiczne i
teoretYczne, w Autoreferacie nie stawia głównej hipotezy badawczej, uzupełnionej o hipotezy

Pomocnibze, skupia się jedynie na, częściowo źle skonstruowanych, pytaniach badawczych,

doŚĆ Pobieżnie opisuje literafurę przedmiotu. Metody badawcze nie zostaĘ poprawnie

zbudowane. Habilitant nie prowadził badań empirycznych. ArtykuĘ nie mają nowatorskiego
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charakteru, mają charakter niedojrzĄ, deskryptywny, brak w nich miejsca na wnioski i
podsumowanie. kandydat nie publikował w uznanych pismach politologicznych.

Komisja Habilitacyjna na postawie art.l8a, ust.11 przywołanej ustawy, wnosi do Rady

DYscYpliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o

nie nadawanie dr. Anrzejowi Potoczkowi stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych

dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Komisji
Habilitacyjnej w pełnym składzie w dniu 6 kwietnia 2020 t. następującym stosunkiem

głosów:

uprawnionych do głosowania: 7

obecnych na posiedzeniu: 7

głosujących za nadaniem stopnia: 0

głosujących przeciw nadaniu stopnia: 7

wstrzymujących się od głosu: 0
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Podpisv cłlonków komisii:

prof. dr hab. Jolanta ltrich-Drabarek

dr hab. Lucyna Rajca

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

dr hab. Michał strzelecki

dr hab. Piotr Siemiątkowski

prof. dr hab. Jacek Wojnicki

nrfr, fr*,"^fur..rli

dr hab. Beata stachowiak
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