
PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 

z dnia 06 października  2020 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia, prof. dr hab. Janusz 

Dobieszewski, otworzył posiedzenie witając zebranych. Następnie, zachowując wytyczne 

instrukcji z dnia 6 kwietnia 2020 roku o organizacji posiedzeń organów podmiotów 

kolegialnych oraz gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej, odczytał 

listę obecności członków Rady. Prof. Dobieszewski powitał również gości zaproszonych w 

związku z głosowaniami nad nadaniem stopni doktora: dr hab. Marcina Miłkowskiego, prof. 

IFiS PAN, dr hab. Zbysława Muszyńskiego, prof. UMCS, dr hab. Tomasza Wiśniewskiego i dr 

hab. Andrzeja Wawrzynowicza, prof. UAM,  oraz przedstawicielki Biura Rad Naukowych. Po 

stwierdzeniu kworum (30 osób obecnych, w tym 24  pracowników samodzielnych) 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przed przystąpieniem do omówienia porządku obrad Przewodniczący przeprosił zebranych 

za brak dostępu do materiałów na posiedzenie Rady w dniu 3 i 4.10.2020 r., związany z 

migracją strony internetowej Rad Naukowych. W związku z tym członkowie Rady otrzymali 

dostęp do materiałów umieszczonych na dysku droga mailową.  

Następnie Przewodniczący zwrócił się do zebranych z prośbą o przedstawienie 

ewentualnych uwag lub wniosków do porządku obrad. Nikt z członków Rady nie zgłosił uwag 

do proponowanego porządku obrad, który następnie został poddany głosowaniu.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 

Oddane 

głosy 
Za Przeciw Wstrzymujące się 

Nie zaznaczono 

żadnej 

odpowiedzi 

31 30 27 0 2 1 

 Za przyjęciem porządku obrad głosowało 27 członków Rady, 2 osoby wstrzymały się 

od głosu, a 1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi. Członkowie Rady przyjęli proponowany 

porządek obrad.   

 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 08 września  2020 roku. 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że po udostępnieniu protokołu pojawiły się 

prośby o dokonanie poprawek dotyczących niedokładności spisania z nagrania oraz pewnych 

błędów literowych. Poprawki te zostały przez Przewodniczącego zaakceptowane i 

wprowadzone do protokołu. Następnie Przewodniczący poinformował, że w dniu 06 

października o godz. 9.00 otrzymał mail od prof. dr hab.  Katarzyny Paprzyckiej-Hausman z 

wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych poprawek. Prof. Paprzycka-Hausman jednocześnie 

przeprosiła w mailu za tak późne nadesłanie prośby o zmiany, ale wynikało to  z braku czasu. 

Przewodniczący przyznał, że miał wątpliwości dotyczące przyjęcia wniosku o zmiany w 

protokole po uzgodnionym wcześniej terminie, ponieważ mogłoby to w przyszłości skutkować 



niedotrzymywaniem terminów zgłaszania zmian.  Uznał jednak, że dwudniowy brak dostępu 

do materiałów pozwala, wyjątkowo,  na przyjęcie wniosku  z uwagami od prof. Paprzyckiej-

Hausman. Poprawki w protokole dotyczyły również pewnych błędów literowych, a także 

błędnie zapisanych nazwisk. Najistotniejsza zmiana związana była z pewną frazą wypowiadaną 

przez dr. hab. Mateusza Salwę w związku z postępowaniem o nadanie stopnia dr. 

habilitowanego dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej.  Fraza ta brzmiała: „jest to jeszcze jedna 

książka, której podstawą była rozprawa doktorska”, a która  pochodziła z protokołu Komisji 

Habilitacyjnej i wypowiedziana została przez prof. Sokołowską. Zapis ten został 

zaakceptowany przez członków Komisji Habilitacyjnej.  

W trakcie posiedzenie RND Filozofia  08 września prof. Salwa kilkukrotnie cytował 

wymienioną frazę, ale w trakcie dyskusji, pod wpływem pytań prof. Paprzyckiej-Hausman, 

okazało się, że zawiera ona pewną niedokładność. Prof. Salwa uznał, że powodem tej 

niedokładności może być błąd interpunkcyjny i że opuszczenie słowa „to”  („jest jeszcze jedna 

książka” zamiast „jest to jeszcze jedna książka”) wyjaśnia kwestię i w ostatniej swojej 

wypowiedzi przed głosowaniem wypowiedział sporną frazę bez użycia słówka „to”.    

Przewodniczący zaproponował  członkom Rady głosowanie nad protokołem w wersji 

przesłanej drogą mailową z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych przez prof. 

Paprzycką-Hausman.   

Przed przystąpieniem do głosowania o głos poprosiła prof. Paprzycka-Hasuman, która 

raz jeszcze przeprosiła za tak późne przesłanie uwag do protokołu. Prof. Paprzycka-Hausman 

poinformowała zebranych, że była na służbowym wyjeździe wirtualnym w Pradze. Zaznaczyła 

również, że zgłoszona przez nią poprawka merytoryczna została zaakceptowana przez prof. 

Salwę.   

 

Następnie członkowie Rady przystąpili do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 

Oddane 

głosy 
Za Przeciw Wstrzymujące się 

Nie zaznaczono 

żadnej 

odpowiedzi 

31 30 26 2 1 1 

Rada zaakceptowała protokół posiedzenia z dnia 08 września  2020 roku. 

 

 

3. Informacje Przewodniczącego RNDF. 

 

Prof. Dobieszewski  poprosił o poprowadzenie tej części posiedzenia Zastępczynię 

Przewodniczącego dr hab. Urszulę Zbrzeźniak. Prośba ta wynikała z konieczności zreferowania 

zebranym spotkania Przewodniczących Rad Naukowych z Prorektorem ds. Badań  prof. dr. hab. 

Zygmuntem Lalakiem, na którym prof. Zbrzeźniak reprezentowała RND Filozofia. Spotkanie 

poświęcone było m.in. zgłaszaniu  kandydatów do Rad Dyscyplin wybieranych przez Rektora. 

Przewodniczący otrzymali wskazówki, jaka liczba kandydatów będzie pożądana przy wyborze 

do nowych rad.  Na spotkaniu obecny był również Rektor prof. dr hab. Alojzy Nowak, który 

poinformował w trakcie spotkania, że nie ma preferencji co do liczby kandydatur i chętnie 

zapozna się ze wszystkimi zgłoszonymi, nawet gdyby liczba ta miała być mniejsza od 

maksymalnej przewidzianej przez Senat UW. Na spotkaniu poruszana była również kwestia 

raportu, dotyczącego stanu dyscypliny, który Rada Dyscypliny jest zobowiązana przygotować. 

Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na Przewodniczącym, Zastępcy Przewodniczącego 

oraz na Prodziekanie ds. Naukowych. Prof. Zbrzeźniak poinformowała zebranych, że w 



przypadku gdyby przy jego sporządzaniu potrzebna była pomoc, to członkowie Rady zostaną 

odpowiednio wcześniej poinformowani, natomiast wyniki raportu zostaną przedstawione 

Radzie Dyscypliny. Ostatni punkt spotkania dotyczył problemów natury prawnej, związanych 

z zakwestionowaniem Uchwały 481 Senatu UW (dotyczącej nadawanie stopnia doktora i 

doktora habilitowanego) przez Radę Doskonałości Naukowej. Obecni na spotkaniu zostali 

zapewnieni, że podjęte zostały wszelkie działania zmierzające do tego, aby procedury 

nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przeprowadzone były bez przeszkód i nie 

budziły zastrzeżeń. O dalszych postępowaniach w tej sprawie Przewodniczący rad będą 

informowani.  

 

 Przewodniczący podziękował prof. Zbrzeźniak i zaznaczył, że ważne jest, aby 

procedury  w postępowaniach  w sprawie nadania stopni doktora i doktora habilitowanego były 

aktualne.  

 

4. Uchwała RND w sprawie nadania mgr Monice Woźniak stopnia doktora nauk 

humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

 

 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad, dotyczącego nadania stopnia 

doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia mgr Monice Woźniak. Prof. 

Dobieszewski poinformował, że był również przewodniczącym komisji i osobiście zreferuje 

sprawę. Obrona doktoratu odbyła się w dniu 28 września 2020 r. Mgr Woźniak broniła 

rozprawy doktorskiej Myśl Nikołaja Bierdiajewa po 1927 roku wobec filozofii G.W.F. Hegla, 

napisaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Wiśniewskiego. Recenzentami pracy byli dr hab. 

Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM, oraz dr hab. Andrzej Ostrowski z  UMCS w Lublinie, a 

w skład Komisji wchodzili poza promotorem i recenzentami prof. Magdalena Środa, prof. 

Jakub Kloc-Konkołowicz, prof. Marek Nowak, prof. Krzysztof Łapiński jako sekretarz Komisji 

oraz prof. Janusz Dobieszewski jako przewodniczący Komisji.  

Mgr Woźniak zdała egzaminy z języka angielskiego, socjologii i kierunkowy z filozofii 

na oceny bardzo dobre. Obrona pracy doktorskiej mgr Woźniak wywołała spore 

zainteresowanie, udział w niej wzięło ponad 30 gości. Przewodniczący zaznaczył, że dysertacja 

doktorska nie stanowi jedynego osiągnięcia mgr Woźniak. W trakcie studiów doktoranckich 

opublikowała 10 artykułów, w tym niektóre w zbiorowych książkach, które współredagowała, 

wzięła udział w ponad 10 konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, w tym w dwóch 

ostatnich Kongresach Heglowskich, odbywała również liczne staże naukowe, była  

Przewodniczącą Rady Doktorantów i stypendystką grantu Etiuda. Prowadziła w Instytucie 

zajęcia z historii filozofii nowożytnej oraz translatorium  rosyjskie.  

Dysertacja mgr Woźniak oceniona została przez recenzentów jako praca samodzielna, 

oryginalna, wnosząca nowe treści w badaniach zarówno nad myślą filozoficzną Bierdiajewa, 

jak i  Hegla. Mgr Woźniak w swojej pracy próbowała pokazać, że po 1927 roku tendencja 

Bierdiajewa ku rozwijaniu filozofii egzystencjalnej odwoływała się nie do Kierkegaarda, 

Pascala czy do współczesnych Bierdiajewowi Jaspersa lub Heideggera, ale właśnie do filozofii 

Hegla.  Recenzenci zwrócili również uwagę na dojrzałość naukową doktorantki, która unikała 

łatwych sądów, zmierzała do obiektywności swoich badań. Jeden z recenzentów zauważył 

także, że mgr Woźniak sprostała wysokim wymaganiom stawianym badaczom zajmującym się 

filozofią Bierdiajewa i Hegla, nie uległa sugestywności języka Hegla, utrzymując swoje analizy 

heglowskie w naukowym dystansie i oglądzie właściwym dla dojrzałego badacza. Recenzenci 

nie mieli wątpliwości, że w przypadku pracy mgr Woźniak mieli do czynienia ze świeżym, 

oryginalnym i współczesnym spojrzeniem na obydwu filozofów, które łamie pewne kanony i 

stereotypy ukształtowane wobec nich.   Prof. Wawrzynowicz zwrócił uwagę na sytuowanie się 



doktorantki w kręgu sposobu filozofowania, zwłaszcza w odniesieniu do Hegla, które 

charakteryzowało osobę prof. Marka Siemka.  

Doktorantka udzieliła również odpowiedzi na merytoryczne wątpliwości zawarte w 

recenzjach, które, jak podkreślali sami recenzenci, były właściwie zaproszeniami do dyskusji. 

W tracie obrony pojawiły się pytania skierowane do doktorantki przez członków Komisji i 

gości.   

Prof. Kloc-Konkołowicz zauważył, że kierunek badań nad Heglem, który pojawił się w 

pracy mgr Woźniak jest współmierny z pewną dającą się zidentyfikować obecnie tendencją 

odczytywania i publikowania prac o Heglu i dysertacja sytuuje się w tym właśnie nurcie próby 

interpretowania Hegla. Następnie prof. Dobieszewski postawił doktorantce pytanie o 

usytuowanie heglizmu Bierdiajewa na mapie szerszej pasji myślicieli rosyjskich wobec Hegla.  

Poproszono również mgr Woźniak o zestawienie ze Spinozą formuły wolności jako rozumnej 

konieczności. Pojawiło się też pytanie o to, czy rosyjski język stosowany w odniesieniu do 

filozofii Hegla w okresie radzieckim nie stanowił przeszkody i nie był ograniczeniem dla badań 

i studiów doktorantki.  

Mgr Woźniak wyjaśniła, że XIX-wieczna i emigracyjna filozofia rosyjska w sposób 

wystarczająco samodzielny i oryginalny oraz bezideologiczny  badała i analizowała filozofię 

Hegla, by radziecko-marksistowskie kanony mogły stanowić barierę lub przeszkodę w pracy 

badawczej.  

 Następnie Komisja udała się na tajną część obrad. Wszyscy członkowie Komisji w 

sposób wysoce pozytywny ocenili zarówno pracę doktorantki, jak i jej odpowiedzi na stawiane 

pytania. W trakcie dyskusji poruszona została i zaakceptowana również uwaga jednego z 

recenzentów o konieczności publikacji pracy mgr Woźniak  przy wsparciu  Wydziału. W 

trakcie głosowania jednogłośnie podjęto decyzję o wystąpieniu do  RND Filozofia o nadanie 

mgr Monice Woźniak stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.  

 Przewodniczący, wobec braku pytań i uwag ze strony członków Rady, zarządził 

głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 25 25 0 0 

Rada jednogłośnie nadała mgr Monice Woźniak stopień doktora nauk humanistycznych 

w dyscyplinie filozofia  

  

 Przewodniczący pogratulował p. Monice Woźniak uzyskania tytułu doktora, do 

gratulacji na czacie dołączył dr  Pokropski.  

 

5.  Uchwała RND w sprawie nadanie mgr. Witoldowi Wachowskiemu stopnia doktora 

nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

 

 Kolejny punkt obrad dotyczył nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w 

dyscyplinie filozofia mgr. Witoldowi Wachowskiemu. Przewodniczący poprosił  dr hab. 

Joannę Golińską-Pilarek, prof. ucz.,  jako Przewodniczącą Komisji o zreferowanie sprawy.  

Prof. Golińska-Pilarek przedstawiła przebieg obrony doktorskiej mgr. Witolda 

Wachowkiego. Mgr Wachowski przygotował rozprawę doktorską pt. Interakcje w 

rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny pod kierunkiem dr 

hab. Marcina Miłkowskiego, prof. IFiS PAN jako promotora głównego oraz  dr Marka 

Pokropskiego jako promotora pomocniczego. Celem rozprawy była obrona tezy głoszącej, że 



badania rozproszonych systemów poznawczych opierają się na heurystyce, która jest niezgodna 

z założeniami indywidualizmu metodologicznego.  

W skład Komisji Doktorskiej wchodzili:  

 -  recenzenci: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi oraz dr hab. Zbysław Muszyński, prof. 

UMCS, 

- dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz., jako Przewodnicząca, 

- dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz., jako sekretarz Komisji, 

- dr Justyna Grudzińska-Zawadowska, dr Tomasz Puczyłowski oraz dr hab. Rafał Wonicki jako 

członkowie Komisji 

oraz promotorzy. 

Prof. Golińska-Pilarek dziękując prof. Porębie za wyrażenie zgody na pełnienie funkcji 

sekretarza podkreśliła jak ważna jest to rola, zwłaszcza obecnie, przy prowadzeniu obron w 

formie zdalnej. 

Obrona odbyła się 28 września 2020 roku, po uprzednim zdaniu przez doktoranta 

wszystkich wymaganych egzaminów na ocenę bardzo dobrą. Recenzje pracy były bardzo 

pozytywne, choć wskazywały na różne słabości rozprawy doktorskiej. Prof. Golińska-Pilarek 

zacytowała streszczenia recenzji, które zostały przedstawione przez recenzentów w trakcie 

obrony. Prof. Rączaszek-Leonardi podkreśliła doniosłość podjętej przez doktoranta 

problematyki ze względu na obecny etap rozwoju nauk o poznawaniu. Za główną zaletę pracy 

recenzentka uznała fakt, że jest jednym z nielicznych opracowań w sposób kompleksowy 

rozważających problematykę ucieleśnienia, rozproszenia i rozszerzenia umysłu. Prof. 

Rączaszek-Leonardi wskazała na wartość podejścia autora, polegającą na, do pewnego stopnia, 

koncyliacyjnym potraktowaniu indywidualizmu metodologicznego z jednej, a 

przeciwstawnych mu koncepcji umysłu rozproszonego z drugiej strony. Dyskusję nad 

normatywnymi aspektami afordancji recenzentka oceniła wręcz jako trafiającą w jedną z 

kwestii najważniejszych dla przyszłości nauk o poznaniu. W obszarze uwag krytycznych prof. 

Rączaszek-Leonardi wyraziła przekonanie, że część z nich ma charakter przeważnie 

polemiczny, podkreślając przy okazji, że rozprawa p. Wachowskiego należy do niezbyt 

licznych prac doktorskich skłaniających czytelnika do dyskusji i inspirujących do dalszej 

refleksji nad zagadnieniami podejmowanymi w rozprawie. Główne słabości pracy recenzentka 

upatruje  w jej strukturze, układzie treści i stylu, w jakim została napisana. Słabością pracy jest 

nie zawsze adekwatny do rozwijanej problematyki dobór przykładów i omawianych koncepcji, 

język pracy jest niejednolity: bardziej dopracowany w partiach szczegółowych, 

odpowiadających wcześniej publikowanym artykułom, mniej staranny w partiach 

syntetycznych i wypracowujących ogólniejszy punkt widzenia.  Również wywód autora jest 

momentami dość chaotyczny i nieprzekonujący od strony argumentacyjnej. Recenzentka 

wskazała również na szereg niejasności i niespójności pracy, związanych z ujęciem tak 

podstawowych spraw jak pojęcie informacji i jego miejsce w kontekście  mechanistycznych, 

dynamicznych modeli poznania. W podsumowaniu recenzji prof. Rączaszek-Leonardi 

podkreśliła doniosłość problematyki rozprawy doktorskiej, nowatorstwo propozycji autora, 

świadczące o jego dobrym przygotowaniu do samodzielnej pracy naukowej. Recenzentka 

stwierdziła, że rozprawa mgr Wachowskiego spełnia wszelkie wymogi ustawowe. 

Prof. Muszyński, drugi recenzent, wskazał na rozległość problematyki pracy, 

obejmującej szereg zagadnień związanych z koncepcjami poznania rozproszonego i 

rozszerzonego, zwracając uwagę na interdyscyplinarność i wieloobszarowość oraz solidną 

podbudowę empiryczną. Za zaletę pracy prof. Muszyński  uznał obszerne przedstawienie stanu 

badań, rozszerzone o krytyczne omówienie i dyskusje z wybranymi koncepcjami. Recenzent 

odnotował jednak fakt, że ów dominujący w pracy praktyczno-polemiczny styl rozważań  

sprawia, że pewne trudności może czytelnikowi nastręczać wyłowienie z nich spójnej 

propozycji autora. W kontekstach polemicznych mgr Wachowski deklaruje akceptację 



neomechanicyzmu jako paradygmatu badawczego, aczkolwiek w dalszym ciągu pracy nie do 

końca pozostaje wierny tym deklaracjom, co wprowadza pewną niespójność do jego wywodu. 

Prof. Muszyński wskazał również na dyskusyjne wątki, związane z zagadnieniem relacji 

między własnościami wysokiego poziomu, przede wszystkim kulturowymi, a poziomem ich 

realizacji przez własności bazowe, tkwiące w mózgach i innych obiektach materialnych. W 

konkluzji prof. Muszyński stwierdził, że praca daje świadectwo znacznej wiedzy autora w 

dziedzinie nauk o poznaniu, kognitywistyki, a także umiejętności samodzielnego prowadzenia 

i projektowania badań, wnosi również pewien wkład do tych badań, jak też do dyskusji nad ich 

metodologicznymi i filozoficznymi podstawami. W związku z tym bez wątpienia praca mgr 

Wachowskiego spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim.  

Po przedstawieniu autoreferatu i recenzji, w trakcie obrony, członkowie Komisji, w tym 

recenzenci sformułowali pięć pytań do doktoranta, na które doktorant bardzo szczegółowo i 

wnikliwie odpowiedział. Następnie cała Komisja, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęła 

decyzję o przyjęciu rozprawy doktorskiej i wystąpieniu z wnioskiem o  nadanie mgr Witoldowi  

Wachowskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.  

Odpowiedzi doktoranta  zostały oceniona bardzo pozytywnie, uznano je za trafne i 

wskazujące na bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia badań w zakresie, którego 

dotyczyła praca doktorska.   

Po tajnej części obrony wyniki głosowania zostały ogłoszone mgr Wachowskiemu i 

złożono mu gratulacje.  

Przewodniczący Rady podziękował prof. Golińskiej-Pilarek za zreferowanie obrony 

mgr Wachowskiego i zwrócił się do zebranych z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag 

lub zadanie  pytań.   

Wobec braku uwag prof. Dobieszewski zarządził głosowanie. Do udziału w głosowaniu 

uprawnieni byli również promotorzy i recenzenci rozprawy doktorskiej mgr Wachowskiego.  

 

  

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 25 23 0 2 

 Tym samy Rada podjęła decyzję o nadaniu mgr Witoldowi Wachowskiemu stopnia 

doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.  

Przewodniczący złożył gratulacje promotorowi i zwrócił się z prośbą o przekazanie 

gratulacji dr Wachowskiemu.  

 

6. Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Witolda Wachowskiego. 

  

 Do RND Filozofia wpłynął również wniosek prof. Muszyńskiego o wyróżnienie 

rozprawy doktorskiej mgr. Wachowskiego, który przedstawiła prof. Golińska-Pilarek. 

Prof. Golińska-Pilarek poinformowała zebranych, że w trakcie  tajnej części obrony 

doktoratu prof. Muszyński, jeden z recenzentów, przedstawił wniosek o wyróżnienie rozprawy 

doktorskiej. Wniosek został oficjalnie przesłany i udostępniony członkom Rady.  

Następnie prof. Golińska-Pilarek odczytała główne argumenty za wyróżnieniem, 

sformułowane przez prof. Muszyńskiego. W opinii prof. Muszyńskiego takimi argumentami są: 

ważność i aktualność podjętego przez doktoranta problemu badawczego i próby jego 

rozwiązywania. Podjęte przez doktoranta badania charakteryzują się  rozległością i 

interdyscyplinarnością,  obejmującą szereg zagadnień związanych z koncepcjami poznania 

rozproszonego z różnych obszarów współczesnych badań nad poznaniem, zarówno 



koncepcyjnych, jak i empirycznych. Główną zaletą rozprawy jest nie tylko erudycyjny i 

polemiczny jej charakter (ukazujący w tym aspekcie zdolności doktoranta do analizy), ale 

przede wszystkim syntetyzująca próba wypracowania spójnego podejścia do badań nad 

ucieleśnieniem, rozproszeniem i rozszerzeniem umysłu. W literaturze z tego obszaru badań jest  

niewiele takich prób równie szeroko ujmujących problem, a także w takim stopniu udanych, 

choć i nie bez wad. 

Główne wady rozprawy, podjęte również w recenzjach, to  styl językowy niektórych 

fragmentów pracy, jej struktura utrudniająca jasne śledzenie wątków argumentacyjnych. 

Jednak zdaniem prof. Muszyńskiego, wszystkie te wady są możliwie do usunięcia w trakcie 

przygotowywania rozprawy doktorskiej do publikacji. Również przebieg obrony z obszernymi 

i uzupełniającymi odpowiedziami doktoranta wskazuje na kompetencyjne możliwości 

uzupełnienia pominiętego podejścia do analizowanego problemu. Rozprawa, zdaniem prof. 

Muszyńskiego, odegra bardzo inspirującą rolę, co wynika ze znakomitego osadzenia w 

kontekście  współczesnych dyskusji. Ale ważniejszą w tym względzie sprawą jest nowatorstwo 

propozycji zawartej w pracy doktoranta, jakim jest podjęta próba wypracowania autorskiego 

podejścia w ramach nowego paradygmatu mechanicystycznego. Takie oceny pozwalają też 

zasadnie przyjąć, że rozprawa (i publikacje doktoranta) są świadectwem jego dobrego 

przygotowania do samodzielnej pracy naukowej. 

Prof. Golińska-Pilarek poinformowała zebranych, że w  trakcie obrony, w części tajnej, 

podjęto dyskusję nad wnioskiem prof. Muszyńskiego, nastąpiła wymiana opinii, poproszono 

również recenzentów o argumenty wspierające wniosek i przemawiające za wyróżnieniem 

pracy. Następnie przystąpiono do głosowania, w którym głosy oddało 7 osób, w tym 2 za, a 

pozostałych 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Przewodniczący Rady upewnił się, że głosowanie  Komisji nic nie zmienia o tyle, że to 

recenzent był inicjatorem wniosku, a Rada przegłosowuje w/w wniosek. 

Prof. Golińska-Pilarek wyjaśniła, że wynik glosowania Komisji wskazuje, że 

przedstawiony przez prof. Muszyńskiego wniosek o wyróżnienie rozprawy nie przekonał 

wszystkich członków Komisji.  

W trakcie referowania wniosku o wyróżnienie, o głos poprosił na czacie dr hab. Tomasz 

Bigaj, prof. ucz.  

Prof. Bigaj odniósł się i dołączył swój głos do wątpliwości dotyczących wyróżnienia 

rozprawy doktorskiej mgr Wachowskiego.  Prof. Bigaj poinformował zebranych, że zapoznał 

się z recenzjami pracy i doszedł do wniosku, że recenzje, chociaż obie pozytywne, zawierają 

jednak sporo dość poważnych zastrzeżeń wobec rozprawy doktorskiej, z których część 

przedstawiła już prof. Golińska-Pilarek.  Następnie prof. Bigaj odczytał celem przypomnienia 

część uwag recenzentów: prof. Rączaszek-Leonardi w swojej recenzji uznała, że do słabszych 

stron pracy zalicza strukturę, układ treści  i styl. Zdaniem prof. Bigaja były to dość poważne 

zarzuty. Pojawiły się sformułowania mówiące o tym, że język jest niedbały, redundantny, 

niepotrzebnie zawiły, pojawiły się również zarzuty o niejasność, nieporządek pojęciowy.  Prof. 

Bigaj odniósł się także do wniosku prof. Muszyńskiego, który uznał, że wady te można 

naprawić. Prof. Bigaj przyznał słuszność tego argumentu, zaznaczył jednak, że wyróżnienie 

nadaje się pracy w takiej formie, w jakiej została ona przedstawiona, a nie jej ewentualnym, 

przyszłym poprawkom.  Zdaniem prof. Bigaja te błędy przemawiają jednak za wstrzymaniem 

się przed wyróżnieniem pracy mgr Wachowskiego. Opinię prof. Bigaja poparła na czacie prof. 

dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman. 

Prof. Golińska-Pilarek poinformowała, że w trakcie dyskusji nad wyróżnieniem 

wniosku w trakcie obrony, jako główny argument przedstawiano fakt, że słabości pracy da się 

poprawić i członkowie Komisji nie mieli wątpliwości, po obronie i odpowiedziach doktoranta, 

że jest to możliwe do zrealizowania. Prof. Golińska-Pilarek poinformowała, że ona sama 



wstrzymała się od głosu w trakcie głosowania, uznając, że ocenie podlega to, co zostało 

przedstawione, a nie to, co dopiero  może powstać w przyszłości. 

Następnie głos zabrał wnioskodawca, prof. Muszyński. Prof. Muszyński przyznał, że 

trudno nie zgodzić się z zarzutami wobec części formalnej pracy, ale w opinii prof. 

Muszyńskiego ważna jest   interdyscyplinarność tej pracy. Prof. Muszyński zaznaczył, że tego 

typu prace są bardzo trudne, wymagają sięgnięcia do wielu dyscyplin – zarówno z zakresu nauk 

empirycznych, różnego rodzaju neuronauk, poprzez socjologię, filozofię i psychologię, i nawet 

poetnografię - i jednocześnie nadanie temu spójności. Tematyka pracy w opinii prof. 

Muszyńskiego jest niezwykle trudna koncepcyjnie, bardzo łatwo popełnić w niej błędy i 

wynikające z trudności problematyki niedociągnięcia  i niedopracowania.    

Zdaniem prof. Muszyńskiego ważna jest, oprócz interdyscyplinarności, także próba 

wypracowania nowego paradygmatu. Zdaniem prof. Muszyńskiego praca mgr Wachowskiego 

jest świadectwem funkcjonowania i dochodzenia do płaszczyzny zarówno badawczej, jak i 

teoretycznej oraz świadomościowej badacza. Prac, które próbowałyby to ujmować, zdaniem 

prof. Muszyńskiego oraz pozostałych recenzentów, nie ma zbyt wiele. 

Prof. Muszyński przyznał, że gdyby praca została opublikowana, byłaby to ważna 

książka do dyskusji i inspiracji. 

 Przewodniczący podziękował prof. Muszyńskiemu i oddał głos prof. Paprzyckiej-

Hausman.  

Prof. Paprzycka-Hausman poinformowała zebranych, że jest otwarta na wyróżnienie 

ostatecznej książki, jednak argument mówiący o ocenianiu pewnego produktu na pewnym 

etapie jest ważny. Prof. Paprzycka-Hausman dodała, że wprawdzie RND Filozofia jest nową 

instytucją, ale kontynuującą tradycję Instytutu Filozofii, który nadawał wyróżnienia pracom 

doktorskim bardzo rzadko, jedynie tym, które uznawano za wybitne na etapie, na którym były 

one składane. Stąd też, zdaniem prof. Paprzyckiej-Hausman, zasadne są wątpliwości w 

odniesieniu do wniosku o wyróżnienie pracy doktorskiej mgr Wachowskiego. 

O głos poprosił na czacie również dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. ucz., jednak problemy 

techniczne uniemożliwiły prof. Balcerowiczowi wypowiedzenie się w sprawie wyróżnienia 

rozprawy doktorskiej. Na prośbę Przewodniczącego prof. Balcerowicz zgłosił swoje uwagi na 

czacie. Prof. Balcerowicz wskazał, że na wielu uczelniach doktorat złożony jest już w wersji 

ostatecznej i w takiej formie jest przekazywany do druku. 

Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 25 3 16 6 

RND Filozofia nie przyjęła wniosku o nadanie wyróżnienia rozprawie doktorskiej mgr 

Wachowskiego. 

 

 Przewodniczący podkreślił, że odmowa wyróżnienia pracy w niczym nie umniejsza 

jakości i faktu przyznania mgr Wachowskiemu tytułu doktora nauk humanistycznych w 

dyscyplinie filozofia. Przewodniczący zwrócił także uwagę na fakt, że mgr Monika Woźniak 

również takiego wyróżnienia nie otrzymała i w jej przypadku nie złożono wniosku o 

wyróżnienie.  

 

 

 



7. Uchwała w sprawie powołania dr hab. Michała Kozłowskiego na  członka Komisji 

Konkursowej i Komisji ds. Zatrudnienia na stanowisko nauczycieli akademickich w 

Ośrodku Badań nad Migracjami. 

 

 Przewodniczący poinformował zebranych, że Ośrodek Badań nad Migracjami, który 

funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim, a którego dyrektorem jest dr. hab. Paweł 

Kaczmarczyk, zwrócił się RND Filozofia o wytypowanie osoby, która wejdzie w skład Komisji 

Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia na stanowisko nauczycieli akademickich w 

Ośrodku Badań nad Migracjami w obecnej kadencji.  

 Przewodniczący zaproponował kandydaturę dr hab. Michała Kozłowskiego z Zakładu 

Historii Filozofii Nowożytnej, członka RND Filozofii. Zdaniem Przewodniczącego prof. 

Kozłowski z racji swoich zawodowych zainteresowań dotyczących filozofii społecznej oraz 

publicystycznej działalności jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko. Prof. 

Kozłowski wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

31 29 22 4 3 

Rada podjęła decyzję o powołaniu dr hab. Michała Kozłowskiego na członka Komisji 

Konkursowej i Komisji ds. Zatrudnienia na stanowisko nauczycieli akademickich w Ośrodku 

Badań nad Migracjami. 

 

 

8. Informacja o złożeniu odwołania od Uchwały nr 37 w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego przez dr. Jacka Ziobrowskiego.  

 

 Przewodniczący poinformował, że dr Jacek Ziobrowski kilka dni wcześniej złożył 

odwołanie od decyzji RND Filozofii z dnia 30.06.2020 roku w sprawie nienadania mu stopnia 

doktora habilitowanego. Prof. Dobieszewski przekazał zebranym, że z powodu braku czasu na 

przygotowanie wszystkich potrzebnych materiałów i dokumentów ten punkt posiedzenia ma 

charakter informacyjny.  

Przewodniczący poinformował, że sprawa odwołania dr. Ziobrowskiego będzie 

omawiana i poddana głosowaniu na posiedzeniu Rady w listopadzie.  

Następnie Przewodniczący przeszedł do omawiania okoliczności towarzyszących 

złożeniu przez dr. Ziobrowskiego odwołania od decyzji Rady. 

  Dr Ziobrowski złożył obszerne, 35-stronnicowe odwołanie, co zdaniem prof. 

Dobieszewskiego wymaga dłuższego zapoznania się i przeanalizowania wszystkich punktów 

dokumentu. W związku z odwołaniem Przewodniczący zwrócił się do zebranych z uwagami i 

swoim stanowiskiem dotyczącym sprawy oraz celem przedstawienia konsekwencji 

podejmowanych decyzji. Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego została przez Radę 

rozpatrzona negatywnie, jednak małą ilością głosów przeciw. O decyzji Rady zadecydowały 

głosy osób wstrzymujących się od głosu. Zdaniem Przewodniczącego odmowy nadania 

habilitacji są czymś naturalnym w obszarze działania uczelni, mimo że nie są to kwestie 

przyjemne ani dla habilitanta ani organu podejmującego decyzję. Zdaniem prof. 

Dobieszewskiego sprawa dr. Ziobrowskiego zawiera jednak w sobie aspekt szczególny i 

wyjątkowy, który polega na zanegowaniu przez Radę wniosku Komisji Habilitacyjnej. 

Również następne głosowanie nad habilitacją w sprawie dr. Anny Szyjkowskiej-Piotrowskiej 



miało podobny przebieg i charakter. Rada zanegowała pozytywne stanowisko Komisji 

Habilitacyjnej. Spodziewając się złożenia odwołań obojga habilitantów, Przewodniczący 

dokonał przeglądu spraw habilitacyjnych w obrębie wydziału od 2012 roku, czyli od czasu 

kiedy zlikwidowane zostało kolokwium habilitacyjne i wprowadzono procedowanie habilitacji 

przez 7-osobową Komisję Habilitacyjną, która składać się ma ze specjalistów w danej 

dziedzinie, której habilitacja dotyczy. Decyzje Komisji miały być zatwierdzane przez Rady 

Wydziału. Przewodniczący poinformował, że z dokonanego przeglądu wynika, że na wydziale 

miały miejsce 22 filozoficzne postępowania habilitacyjne, spośród których dwa zakończyły się 

wynikiem negatywnym dla kandydata i w obydwu przypadkach wnioskowała o to Komisja 

Habilitacyjna. Przewodniczący otrzymał również informację od pracowników dziekanatu, że 

w przypadku habilitacji socjologicznych sytuacja wyglądała analogicznie. Odnosząc się do 

przepisów o postępowaniu w sprawie nadawania stopni doktora habilitowanego można się 

zorientować, że sytuacje, w których Rada głosuje przeciwko wnioskowi Komisji Habilitacyjnej 

znajdują się pod specjalnym zainteresowaniem ustawodawcy, który najwyraźniej uznał, że 

powołanie Komisji Habilitacyjnych przesuwa ciężar postępowań  na to właśnie gremium. O ile 

odrzucenie habilitacji przez Radę Wydziału nie stanowi problemu, to takie odrzucenie wbrew 

stanowisku Komisji Habilitacyjnej może już taki problem stanowić. W art. 18a pkt 13 Ustawy 

o stopniach naukowych można przeczytać, że: „rozbieżność pomiędzy opiniami komisji 

habilitacyjnej a uchwałami rady jednostki organizacyjnej, po przeprowadzeniu przez Centralną 

Komisję postępowania wyjaśniającego, mogą stanowić przesłankę do działań Centralnej 

Komisji, o których mowa w art. 9 ust. 1–3”. Wymieniony artykuł natomiast brzmi:  

„Centralna Komisja dokonuje okresowej oceny spełniania warunków do nadawania stopni 

doktora i doktora habilitowanego, wykonywania uprawnień przez jednostkę organizacyjną 

uprawnioną do nadawania stopni, a także zasadności uchwał, o których mowa [… w 

odpowiednich artykułach], w sprawie nadawania tych stopni. Jeżeli ocena, o której mowa w 

ust. 1 jest negatywna, CK może: 

1) ograniczyć uprawnienia przez zobowiązanie jednostki organizacyjnej do 

przedstawiania CK do zatwierdzania każdej uchwały o nadaniu stopnia doktora lub 

doktora habilitowanego; 

2) zawiesić uprawnienia na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata; 

3) cofnąć uprawnienia. 

 

Ponowne nadanie uprawnienia po jego cofnięciu, przywrócenie zawieszonego uprawnienia 

przed upływem określonego czasu lub uchylenie ograniczenia uprawnienia następuje w trybie 

i na zasadach obowiązujących przy nadawaniu uprawnienia.” 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że przywołał powyższe przepisy, aby 

członkowie Rady mieli świadomość kontekstu prawno-administracyjnego, w którym działają, 

oraz wagi i ewentualnych konsekwencji decyzji, które podejmują.  

 Następnie Przewodniczący przeszedł do sprawy odwołania dr. Ziobrowskiego 

informując, że obecnie składanie odwołań polega na tym, że osoba ubiegająca się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego i go nie uzyskująca występuje do Centralnej Komisji z 

odwołaniem za pośrednictwem właściwej Rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia 

uchwały. Rada przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami 

sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie odwołania przez habilitanta. Po rozpatrzeniu 

odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy 

zaskarżoną uchwałę albo, uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie 

tej samej lub do innej jednostki organizacyjnej. W związku z tym nasza Rada może podjąć 



następujące decyzje: albo podtrzyma swoje stanowisko wobec habilitanta, albo zaakceptuje 

odwołanie, lub też Rada może zaakceptować odwołanie i zawnioskować o skierowanie sprawy 

do innej rady. Nie ma natomiast procedury, która umożliwiałaby odwołanie podjętej decyzji i 

ponowne głosowanie nad habilitacją. Obecnie Rada może jedynie odnieść się do odwołania dr. 

Ziobrowskiego i przesłać całość materiału do Centralnej Komisji. 

Następnie prof. Dobieszewski poinformował członków Rady, że za kilka dni otrzymają 

całość odwołania dr. Ziobrowskiego. W swoim odwołaniu habilitant powołuje się na różne 

aspekty prawno-administracyjne, przedstawia opinię, że postępowania habilitacyjne są 

analogiczne do postępowań administracyjnych, neguje również zasadność podjętej przez Radę 

uchwały, zgłasza formalne zastrzeżenia do postępowania, zajmuje krytyczne stanowisko wobec 

recenzji i opinii dotyczących jego pracy habilitacyjnej. Przewodniczący przekazał, że wraz z 

odwołaniem członkowie Rady otrzymają uchwałę naszej Rady wraz z uzasadnieniem oraz 

stanowisko Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej, prof. Tadeusza Szubki. Przewodniczący 

zwrócił się  z informacją, że na tydzień przed kolejnym posiedzeniem Rady przedstawi 

członkom Rady propozycję stanowiska wobec odwołania, które byłoby wyważone,  rozsądne, 

sprawiedliwe i możliwe do zaakceptowania przez wszystkich członków Rady.  

Następnie poprosił członków Rady o wzięcie pod uwagę, przygotowując się do zajęcia 

stanowiska, że zadaniem Rady nie jest ponowne rozpatrzenie habilitacji dr. Ziobrowskiego, a 

rozpatrzenie jego odwołania od decyzji Rady. Zdaniem Przewodniczącego spojrzenie Rady na 

sprawę nie powinno być retrospektywne, ale dążące do sprawiedliwego i rozsądnego 

rozstrzygnięcia i rozpatrzenia sprawy. Przewodniczący poinformował również członków Rady, 

że na obecnym posiedzeniu nie planował przeprowadzenia dyskusji w tej sprawie, jednak 

poprosił o głos w sprawie ewentualnych uwag czy pytań dotyczących  części informacyjnej.  

O głos poprosiła prof. Golińska-Pilarek, która odniosła się do przedstawionych przez 

Przewodniczącego statystyk, dotyczących nadania stopni, procedowanych jeszcze przez Radę 

Wydziału. Prof. Golińska-Pilarek przypomniała, że Przewodniczący, odnosząc się do tych 

statystyk, podał, że Rada odrzuciła dwie habilitacje i w obu przypadkach było to zgodne z 

decyzją Komisji Habilitacyjnej, czyli zarówno stanowisko Rady, jak i Komisji było negatywne. 

Prof. Golińska-Pilarek poinformowała, że była sekretarzem w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego, gdzie Komisja wnioskowała za nadaniem stopnia, a Rada to odrzuciła i była 

to habilitacja dr. Schumanna. Prof. Golińska-Pilarek przyznała, że decyzja Komisji nie była 

jednoznaczna, Rada odrzuciła wniosek o nadanie stopnia i również w tym przypadku habilitant 

złożył odwołanie. Sytuacja ta pokazuje, zdaniem prof. Golińskiej-Pilarek, że nie tylko 

wówczas, gdy Komisja była przeciwko nadaniu stopnia, Rada odrzucała wniosek o nadanie, ale 

również miało miejsce odrzucenie wniosku o nadanie, gdy Komisja postulowała przyznanie 

stopnia doktora habilitowanego.  

Przewodniczący zauważył, że ten przypadek nie jest opisany i umieszczony na stronie 

internetowej Wydziału, dlatego się do niego nie odniósł. Poinformował również, że z tego, co 

pamięta sprawa habilitacji dr Schumanna była zupełnie wyjątkowa, wręcz „ekstrawagancka”, 

co potwierdziła prof. Golińska-Pilarek. Prof. Dobieszewski uznał, że ta wyjątkowa sytuacja 

niewiele zmienia w przedstawionych statystykach.  

Prof. Poręba zwrócił się z zapytaniem, czy wiadomo jak zakończyła się sprawa 

odwołania dr. Schumanna. Prof. Golińska-Pilarek poinformowała, że wedle jej wiedzy 

Centralna Komisja powołała superrecenzentów i być może sprawa trafiła do innej rady, 

natomiast nie wiadomo, jaki był finał odwołania. 

Na czacie o głos poprosił prof. Balcerowicz. Prof. Balcerowicz przyznał, że nie zna 

kontekstu sprawy, ponieważ przez rok, z powodu pobytu za granicą, nie uczestniczył w 

posiedzeniach Rady, ale chciałby przedstawić pewne odczucie, dotyczące roli Rady w procesie 

nadawania stopni. Zdaniem prof. Balcerowicza, Rada niestety w pewnych sprawach będzie 

automatycznie zatwierdzać decyzje podjęte przez Rady Wydziałowe. Członkowie są oddaleni 



od bezpośredniego procedowania nad habilitacją i doktoratem i w związku z tym nie zawsze w 

pełni są w stanie ocenić przebieg,  jakość czy poziom danej pracy. Prof. Balcerowicz, zwracając 

się  do członków Rady, zalecił ostrożność w sytuacji, gdy Rada Wydziałowa podejmuje decyzje 

pozytywną, a Rada Naukowa Dyscypliny ją odrzuca. Taka decyzja RND powinna być dobrze 

przemyślana i uzasadniona.  

Dr Kuś zwróciła na czacie uwagę, że sprawy nadawania stopni nie dotyczą Rad 

Wydziału. Przewodniczący poinformował, że w miejscach, w których prof. Balcerowicz mówił 

o Radach Wydziału miał najwyraźniej na myśli Komisje Habilitacyjne, co prof. Balcerowicz 

potwierdził.   

Następnie Przewodniczący zaproponował, aby na razie, do następnego posiedzenia, 

zamknąć sprawę odwołania dr. Ziobrowskiego.  

 

 

9. Informacja o zmianie recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Aleksandra 

Zbrzeznego.  

 

Kolejny punkt obrad dotyczył zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr 

Zbrzeznego. Przewodniczący przypomniał, że dr Zbrzezny ma otwarty przewód habilitacyjny 

od dawna i na skutek różnych okoliczności postępowanie się przedłuża. Na początku 

poprzedniego roku  okazało się, że z przyczyn formalnych jeden z członków Komisji 

Habilitacyjnej nie może pełnić tej funkcji i konieczne było powołanie nowego. Obecnie 

przygotowane zostały dwie recenzje i powinna zostać również dostarczona trzecia recenzja 

sporządzona przez  prof. Małgorzatę Kowalską. Jednak kłopoty zdrowotne  i pobyt w szpitalu 

uniemożliwiły prof. Kowalskiej, znanej ze swojej skrupulatności i pracowitości, przygotowanie 

wymaganej recenzji. Prof. Kowalska podjęła w tej sytuacji decyzję o rezygnacji z funkcji 

recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Zbrzeznemu. 

Centralna Komisja powołała nowego recenzenta w osobie prof. Damiana Leszczyńskiego z 

Uniwersytetu Wrocławskiego, który został już o tej decyzji poinformowany. 

Przewodniczący poinformował również przy okazji, że stan zdrowia prof. Kowalskiej  

poprawił się, jednak nadal potrzebuje ona odpoczynku.  

 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

  

 

Wobec braku dalszych wniosków i pytań Przewodniczący podziękował zebranym i 

zakończył posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… .   ……………………………… 

Przewodniczy Rady Naukowej    Protokolantka 

Dyscypliny Filozofia    

Prof. dr hab. Janusz Dobieszewski   Aleksandra Fiałkowska 

  


