
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Barbary Kowalskiej 

1). W dniu 22 marca 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady 

Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 

w Częstochowie z prośbą o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Barbary Kowalskiej i 

wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej. Pismo Nr BCK-I-L 6623/18 

2). Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD 

powołała pięcioosobowy zespół do spraw postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny 

podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy habilitacyjnej. W skład zespołu weszli: 

-przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Spyra 

-prof. dr hab. Marek Cetwiński 

-prof. dr hab. Andrzej Stroynowski 

-dr hab. Maciej Trabski prof. AJD 

-dr hab. Marceli Antoniewicz , prof. AJD 

3). Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. zespół wyznaczył trzech kandydatów do składu Komisji 

Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów: dr hab. Marcelego 

Antoniewicza- prof. UJD na recenzenta; Małgorzatę Durbas-prof. UJD jako sekretarza Komisji oraz 

prof. dr hab. Marka Cetwińskiego jako członka Komisji. 

4). Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD 

podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Kowalskiej i 

wyznaczeniu trzech członków Komisji. Uchwała nr 18/534/2/2016 

5). Informacja o podjęciu uchwały została przesłana do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

pismem Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD, Nr WHF/534/69/2018 w dniu 16 

kwietnia 2018 roku. 

6.) W odpowiedzi Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przysłała pismo Nr BCK-I-L-6630/18 

do Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD następującej treści: „W związku z wnioskiem 

Rady Wydziału o wyznaczenie przez Centralną Komisję członków komisji habilitacyjnej w 

postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Barbary Kowalskiej, Centralna Komisja wnosi o rozważenie 

zasadności powołania prof. Marka Cetwińskiego oraz prosi o zaproponowanie na Jego miejsce członka 

komisji habilitacyjnej, który uprzednio nie pełnił funkcji promotora ani recenzenta doktoratu 

Kandydatki". 

7) Na kolejnej Radzie Wydziału UJD w dniu 9 maja 2018 r. na członka komisji habilitacyjnej w 

postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Barbary Kowalskiej powołano dr hab. prof. UJD Grzegorza 

Żabińskiego. 

8) Informacja o podjęciu uchwały została przesłana do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

pismem Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD, Nr WHF/534/77/2018 w dniu 10 maja 

2018 roku. 



9) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 5 czerwca 2018 r._ powołała Komisję ds. 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Barbary Kowalskiej. Zaakceptowała członków 

powołanych przez Radę Wydziału Filiologiczno-Historycznego UJD i ze swej strony powołała: 

Prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego- UMK w Toruń- przewodniczący komisji Dr hab. 

Małgorzata Durbas-prof. UJD - sekretarz komisji 

Dr hab. Janusz Grabowski - prof. nadzw. AGAD Warszawa- recenzent 

Prof. dr hab. Maria Koczerska - em. prof. zw. U W, Warszawa- recenzent 

Dr hab. Marceli Antoniewicz- prof. UJD - recenzent 

Dr hab. Zenon Piech- prof. U J Kraków- członek komisji Dr hab. 

Grzegorza Żabińskiego- prof. UJD -członek komisji 

Pismo w sprawie powołania Komisji nr BCK-I-L-6630/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. wpłynęło w dniu 18 

czerwca 2018 r. 

10). Zgodnie z wymogami art. 18 a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852), Dziekan 

Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UJD, zwróciła się w 

dniu 22 czerwca 2018 r. do recenzentów z prośbą o przygotowanie recenzji. Jednocześnie wszystkim 

członkom Komisji przesłano dokumentację przygotowaną przez Habilitantkę. 

11). Recenzje spłynęły w następującej kolejności: 3 września 2018 r. - prof. dr hab. Janusz Grabowski; 

15 stycznia 2019 r. -prof. dr hab. Maria Koczerska; 18 stycznia 2019 r. - Marceli Antoniewicz. 

12). W miarę napływania recenzji były one przesyłane drogą elektroniczną wszystkim członkom 

Komisji. 

13). Przewodniczący Komisji po konsultacji podjął decyzję o jednokrotnym posiedzeniu Komisji i 

wyznaczył jej termin na 12 luty 2019 roku na godzinę 13.00 na Wydziale Filologiczno-Historycznym 

UJD, al. Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa. Wszyscy członkowie Komisji potwierdzili swoje 

uczestnictwo. 

14). Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019r., Komisja w obecności siedmiu członków w trybie jawnym 

podjęła stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące się, podjęła uchwałę o pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku do Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD w Częstochowie w 

sprawie nadania dr Barbarze Kowalskiej stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 

dyscyplinie historia, rekomendując tym samym Radzie Wydziału Filologiczno-historycznego UJD 

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr Barbarze 

Kowalskiej. 

15). W dniu 12 lutego 2019r. sekretarz Komisji dr hab. Małgorzata Durbas, prof. UJD przekazała 

uchwałę wraz z niezbędnymi załącznikami tj. protokołem, uzasadnieniem, recenzjami i pełną 

dokumentacją postępowania habilitacyjnego Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. 

Agnieszce Czajkowskiej, prof. UJD. 



16). W dniu 13 lutego 2019r. Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD w Częstochowie na 

posiedzeniu w składzie właściwym do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz 

postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr Barbarze Kowalskiej. 

Sekretarz komisji habilitacyjnej 


