UchwalaRady NaukowejInstytutu Sztuki PAN z dnia2l kwietnia2016roku
stopniadoktora habilitowanego
w sprawieodmowynadaniadr Ewie Tomaszewskiej
Proceduj4cna podstawieUstawy o stopniachnaukowychi tyule naukowym oraz
stopniachi tytule w zakresiesztuki z dnia 14 marca2003 roku z p6lniejszymi zmianamr,
go z dnia3 paLdzienika2014roku w
zeniaMinistraNauki i SzkolnictwaWyZsze
Rozporz4d
sprawie szczeg6lowegotrybu i warunk6w przeprowadzaniaczynnoSciw przewodach
o nadanietytulu profesora
habilitacyjnymorazw postqpowaniu
doktorskich,w postEpowaniu
w dniu 21 kwietnia 2015 roku Rada
oraz StatutuInstlutu Sztuki PAN, na posiedzeniu
Naukowalnstlutu SztukiPAN, w wyniku glosowaniatajnego,podjglauchwalEo odmowie
w
nadaniadr Ewie Tomaszewskiejstopniadoktorahabilitowanegonauk humanistycznych
dyscyplinienauki o sztuce.

Uzasadnienie:
RadaNaukowazapoznalasig z trzemarecenzjamidorobkunaukowego,dydaktycznego
habilitacyjnegoz dnia 17
i orgarizaclnegoHabilitantki,uchwal4Komisji ds. postEpowania
maraa2016 roku, w kt6rej Komisja pozytywniezaopiniowalawnioseko nadaniedr Ewie
TomaszewskiejstopniadoktorahabilitowanegoQtrzystosunkuglos6w:4 - za uchwal4 3 odczytanyrnpodczasposiedzenia
przeciwuchwale) oraz dolqczonymdo niej uzasadnieniem
Komisji - prof. dr hab. WojciechaDudzika.Przewodniczqcy
Radyprzezprzewodniczqcego
Rady Naukowej - prof. dr hab. StanislawMossakowski- zainicjowal dyskusjg,w kt6rej
wiedzy oraz
Habilitantkiw zakresieupowszechniania
wskazanona niew4tpliwieosi4gniEcia
wskazano,2e
JednoczeSnie
jej znaczqc4aktywno56dydaktyczn4naukow4i artystycznq,.
i
monogtafiaTam i z powrotem.Rzeczo lalkarskichkontaktachpolsko-czechoslowackich
polsko-czesko-slowackich na Stqsk" (Katowice 2014) przedstawiona jako osi4gniqcie
naukowe podejmuje co prawda oryginalnq tematykg i dowodzi znajomoSci faktografii,
posiada jednak2e powa:Zne mankamenty metodologiczne, om6wione szczeg6lowo w
negatywnej recenzji prof. dr. hab. Jana Michalika, a takhe w opiniach niekt6rych innych
czlonk6w Komisji habilitacyjnej. Wskazano r6wnie2 na tematycznie ograniczony dorobek
naukowy Habilitantki.
po dyskusji przewodniczqcy Rady Naukowej poddal pod glosowanie uchwalE w
sprawie nadania dr Ewie Tomaszewskiej stopnia doktora habilitowanego. W glosowaniu

tajnym wziglo udzia| 29 osob (spoSr6d35 uprawnionych),z ktorych 8 glosowaloza
Tym
przyjEciem
uchwaly,15 - przeciw,a 5 - wstrzymalosig od glosu;1 giosbyl niewahny.
samymuchwalanie zostalaprzyjptaprzezRadENaukow4.
NastgpnieprzewodniczqcyRady Naukowej - po kr6tkiej dyskusji - poddal pod
stopniadoktora
glosowanieuchwalEw sprawieodmowynadaniadr Ewie Tomaszewskiej
z
W glosowaniatajnymwziEloudzial.29os6b(spo3r6d35 uprawnionych),
habilitowanego.
kt6rych23 glosowalyza przyjpciemuchwaly,3- przeciw,nikt nie wstrzymalsiqod glosu,3
glosybyly niewazne.Tym samymRadaNaukowauznata,ze dorobeknaukowyHabilitantki,
wskazanajako osi4gnipcienaukowemonografraTami z powrotem.Rzeczo
w tym zwhaszcza
na Slqsku,nie
i polsko-czesko-slowackich
lalkarskichkontaktachpolsko-czechoslowackich
spelniawymog6w art. 16 Ustawyo stopniachnaukowychi tyule naukowymorazstopniachi
tytulew zakresiesztukiz dnia14 marca2003roku.
Uchwalawchodziw Zyciez dniempodjEcia.
Zgodniez art. 2l poz. 1 Ustawy o stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz
stopniachi tytule w zakresiesztuki z dnia 14 marca2003 roku od niniejszej uchwaly
przysluguje odwolanie.
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