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Uchwafa

Rady Dyscypfiny N aukowei Filozofia

Uniwersytetu Mikofaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25.05.2020 r.

Nr r2l2oL9-2ol tF

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr. Marcinowi Pietrzakowi

Na podstawie art. 18 oraz art. 18a ust. 11 ustawy z dnia t4 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. DZ.U. z 2077 r.,

poz, t789 ze zm.) w zwiqzku z art. L79 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy

wprowadzajqce ustawQ - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U. poz. 1669 ze zm.)

oraz na podstawie art. 179 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce

ustawQ - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U. poz. 1669 ze zm.).

Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu w
glosowaniu tajnym, bezwzglqdnq wiqkszoSciq gtos6w (uprawnionych 22 osoby, obecnych 18

os6b, oddano 18 glos6w, w tym: ,,za odmowE" 16 gtos6w, ,,przeciw odmowie" 2 glosy,

,,wstrzymujQcych siq" 0 gfos6w, ,,niewa2nych glos6w" 0 ), postanawia co nastqpuje:

Odmawia siq nadania Panu dr. Marcinowi Pietrzakowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

92.

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie

Postepowanie o nadanie Panu dr. Marcinowi Pietrzakowi stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia zostalo wszczQte na Jego wniosek z

dnia 25 marca 2019 roku. Jako jednostkq organizacyjnE do przeprowadzenia postqpowania

wskazano zgodnie z pismem z dnia 8 paidziernika 2019 r. Radq Wydzialu Humanistycznego
Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. Centralna Komisja do spraw Stopni iTytut6w
powofala Komisjq habilitacyjnq w skladzie:
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1. Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska - przewodniczaca komisji

2. Dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK - sekretarz komisji

3. Prof. dr hab. Renata Ziemihska - recenzent

4. Prof. dr hab. Damian Leszczydski - recenzent

5. Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK - recenzent

6. Dr hab. Dariusz Pietka, prof. UKSW - czlonek komisji

7. Dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK - czlonek komisji

Dnia 27 lutego 2020 roku odbylo siq posiedzenie ww. Komisji. Komisja dzialajqc

zgodnie z Ustawq z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach itytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1789), zwanej dalej ustawq,

uwzglqdniajqc, regulacje zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wy2szego

z dnia 22 wrzednia 2011 r. w sprawie szczeg6iowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynno6ci w przewodach doktorskich, w postqpowaniu habilitacyjnym oraz w
postepowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), uwzglqdniajqc kryteria

zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wy2szego z dnia l wrzeinia 2011

r. w sprawie kryteri6w oceny osiqgniqi osoby ubiegaj4cej siq o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165),

Po zapoznaniu siq z dokumentacjE postepowania ha bilitacyjneSo, w tym z recenzjami

iopiniami dotyczqcymi dorobku naukowego, osiqgniqi dydaktycznych iorganizacyjnych

Habilitanta oraz po dyskusji w trakcie posiedzenia, wiqkszodciq gfos6w uchwalila, ie nie

popiera wniosku o nadanie dr. Marcinowi Pietrzakowi stopnia doktora habilitowanego w

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
W glosowaniu jawnym oddano 6 glos6w, w tym L glos ,,2a" poparciem wniosku, 5 glos6w

bylo ,,przeciwnych" oraz 0 gtos6w ,,wstrzymujacych siQ".

W uzasadnieniu do uchwafy komisja wskazala m.in. na nastqpujace przeslanki, kt6re byty

podstawq negatywnej opinii komisji:

- Dwie recenzje przygotowane w toku postepowania (przez prof. dr hab. Damiana

Leszczyriskiego i dr hab. Zbigniewa Nerczuka, prof. UMK) oraz trzy opinie zakofczone
byly jednoznacznie negatywnymi konkluzjami. Mimo, 2e Czlonkowie i Czlonkinie

Komisji docenili wagq problematyki podejmowanej przez Habilitanta w cyklu

monografii pt. Forma i treii cynizmu. Studium fenomenu cynicznotci na trzech

przyktadach storoiytnych (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego), jako gl6wne

osiqgniqcie w postqpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a tak2e

zgodzili siq, 2e Habilitant wykazuje siq znaczqcq aktywnoiciq w obszarze

organizacyjnym i popularyzatorskim iw tym zakresie spetnia wymagania wynikajqce z

Rozporzqdzenia MNiSW z dnia l wrzeinia 2011 roku w sprawie kryteri6w oceny

osiqgniqi osoby ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz. U.

2011, Nr t96, poz. 1165, stwierdzili jednak, ie Habilitant nie spelnia wymagari
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okre6lonych w art. 16 ust. 1 ustawy. Dorobku Habilitanta nie mo2na ocenii jako

znaczQcy wklad w rozw6j dyscypliny filozofia ze wzglqdu na liczne niedostatki i blqdy

metodologiczne. Habilitant nie wywiazuje siq z podjqtych zada6 iponosi pora2kq w

pr6bach realizacji wyznaczonych cel6w. Podstawowym dyskwalifikujqcym btqdem

pracy jest oparcie siq Autora nie na oryginalnych ir6dtach i ich kanonicznych

wydaniach krytycznych, ale jedynie na dostqpnych przektadach polskich. Recenzent

stwierdza, 2e w tego rodzaju analizach (np. analizach warstwy jezykowej i retorycznej,

itp.) owa niedoskonafoii przesqdza o pozbawieniu pracy jej naukowej warto6ci.

Zarzuca Habilitantowi, 2e nie przestrzega on podstawowych zasad warsztatu

badawczego h istoryka filozofii.
Opieranie siq na przekfadach ogranicza iloii dziel, kt6re mogly byi wziqte pod uwagq

w pracy nara2ajqc Autora na niebezpieczefstwo n ieuzasad n ionych lub niepelnych

wniosk6w.

Sformulowano szereg uwag krytycznych zwiqzanych z warsztatem historyka filozofii:

1. brak glqbszej rekonstrukcji historycznej,

2. brak stosownej selekcji lr6del,
3. stereotypowy i uproszczony obraz filozofii greckiej,

4. absolutyzowanie wtasnej perspektywy w pracy.

Krytycznie oceniono cafoii dorobku habilitanta wypracowanego po uzyskaniu tytulu

doktora. Oceniono dorobek jako n iewystarczajqcy do nadania stopnia doktora

habilitowanego. Stwierdzono, 2e brakuje w dorobku Habilitanta publikacji w
czasopismach m iqdzynarodowych, a tak2e publikacji anglojgzycznych. Dorobek

dydaktyczny uznano za niewielki, natomiast dorobek popu laryzatorski okre6lono jako

znakomity, podkre5lajqc znaczEce osiqgniqcia w tym zakresie.

- Odmiennego zdania byli dwaj czfonkowie Komisji. Zgadzajqc siq z wiqkszo6ciq

krytycznych uwag, przyznali priorwet problematyce podejmowanej przez Habilitanta.

Prof. dr hab. Renata ziemifska, kt6ra sformulowala recenzje zakoriczonq pozytywne

konkluzjq, stwierdza, 2e dr Marcin Pietrzak w swojej rozprawie obiera bardzo

oryginalnq strategie interpretacyjn a. Zauwa2a jednak, 2e pewnq wadq wstqpu ksiq2ki

jest brak definicji szeroko rozumianego zjawiska cynicznoSci. Ma te2 zastrzezenia do

zastosowania interpretacji retorycznej do cynik6w-kynik6w, zai z drugiej strony do

rozpoznania elementu kontrideatu moralnego u sofist6w. Recenzentka zarzuca

autorowi rozprawy, 2e nie udato mu siq powiqzat wszystkich form cynizmu przy

pomocy wsp6lnej istoty cynicznoSci, choi takie ambicje dochodzily do glosu na

poczatku monografii.
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Wniosek Komisji habilitacyjnej zostal przedstawiony na posiedzeniu Rady dyscypliny Naukowe1

Filozofia w dniu 26 maja 2020 roku.

Dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK, kt6ry byl sekretalzem Komisji habilitacyjnej przedstawif w

sposdb szczeg6lowy wyniki prac Komisji habilitacyjnej wraz z odczytaniem uzasadnienia podjetej

decyzji przez komisjq habilitacyjnq.

Glos w dyskusji zabral prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, pytajqc o rozbie2no6ci w recenzjach,

zwracajqc uwage na recenzjq prof. dr hab. Renaty Ziemifiskiej i dr hab. Zbigniewa Nerczuka, prof.

UMK.

Dr hab. Marcin Jaranowski, prof., UMK wyjasnil, 2e Pani prof. dr hab. Renata Ziemiriska stwierdzila,

2e jest to praca . realizujqca cele fenomenologiczne, natomiast dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof.

UMK prace ocenial z zakresu historii filozofii istqd takie rozbie2no6ci w ocenie.

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia zarzqdzif

gfosowanie w sprawie wniosku o nadanie Panu dr. Marcinowi Pietrzakowi stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Na 22 osoby

uprawnione do glosowania obecnych bylo 18 os6b, oddano 18 gfos6w. Wyniki glosowania byly

nastqpujace: 2 glosy,,tak", 15 glos6w,,nie", 0 glos6w,,wstrzymujqcych siq", 0 glos6w,,niewa2nych"

W zwiazku z tym, Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia poddal pod glosowanie

wniosek w sprawie odmowy nadania Panu dr. Marcinowi Pietrzakowi stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Na 22 osoby

uprawnione do glosowania obecnych bylo 18 os6b, oddano 18 glos6w. Wyniki glosowania byly

nastqpujAce: 16 glos6w ,,tak", 2 glosy ,,nie", 0 glos6w ,,wstrzymujqcych siq", 0 glos6w

,,niewainych".

Tym samym Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia postanowila jak na wstepie.

Pouczenie

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do centralnej komisji do spraw Stopni iTytul6w, za

po6rednictwem Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia na Wydziale Filozofii iNauk Spofecznych

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu, w terminie miesiqca od d nia dorqczenia uchwaly wraz

z uzasadnieniem.

Przewodniczacy

ei Filozolid

Zbigniew Nerczuk, prof. UMK
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