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PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Historia 

15 marca 2021 r. 

Posiedzenie to poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 

Historia, prof. Hanna Rubinkowska-Anioł. Poinformowała zebranych, że posiedzenie 

jest nagrywane i protokołowane. Następnie sprawdzona została lista obecności – 

obecnych było 26 osób, w tym 21 pracowników samodzielnych. Kworum zostało zatem 

osiągnięte. Na posiedzeniu obecna była prof. Katarzyna Błachowska, promotor 

p. Oleksandra Avramchuka, jak również przedstawicielka Biura Rad Naukowych 

mgr Oliwia Piskowska, odpowiedzialna za obsługę.  

PORZĄDEK OBRAD 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Prof. Rubinkowska-Anioł przedstawiła porządek obrad, w którym jest tylko jeden 

punkt. Wobec braku pytań i wniosków, porządek obrad został przyjęty przez 

aklamację.  

2. Głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Oleksandrowi 

Avramchukowi. 

Prof. Katarzyna Błachowska poprosiła o głos i podziękowała Radzie za zebranie 

się w tym nadzwyczajnym trybie. Następnie Wiceprzewodnicząca poprosiła 

prof. Michała Leśniewskiego, przewodniczącego Komisji Doktorskiej ds. historii XIX 

i XX w., o przedstawienie sprawy i zreferowanie obrony, która odbyła się wcześniej 

tego samego dnia. Prof. Leśniewski podkreślił, że obrona odbyła się bardzo sprawnie. 

Najpierw prof. Błachowska przedstawiła życiorys i osiągnięcia doktoranta. Następnie 

prof. Yaroslav Hrytsak z Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie przedstawił osobiście 

swoją pozytywną recenzję. Prof. Leśniewski przyznał, że dawno nie widział tak 

entuzjastycznej recenzji. Następnie Prof. Leśniewski przeczytał recenzję prof. Rafała 

Stobieckiego z Uniwersytetu Łódzkiego, który ze względu na planowy zabieg nie mógł 

być obecny. Recenzja ta zawierała pewne uwagi, ale dotyczące konstrukcji pracy, 

a nie jej wartości merytorycznej, i również była pozytywna – w konkluzjach jak 

i w treści. Nie padły żadne pytania z sali. Następnie mgr Avramchuk odpowiedział na 

uwagi recenzentów, czym udowodnił swoją dojrzałość naukową. Prof. Leśniewski 

przytoczył również opinię prof. Jerzego Kochanowskiego, który jako członek komisji 

egzaminacyjnej podkreślił, że egzamin mgr. Avramchuka był więcej niż 

satysfakcjonujący. Komisja wnioskuje zatem o nadanie stopnia doktora z dyscypliny 

historia mgr. Oleksandrowi Avramchukowi.  

Wobec braku pytań prof. Rubinkowska-Anioł poprosiła o rozpoczęcie 

głosowania. Oto wyniki: 
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oddanych głosów za przeciw wstrzymujących się 

21 21 0 0 

Niniejszym uchwała została podjęta i stopień został nadany. 

Prof. Piotr Majewski podniósł kwestię wystawienia zaświadczenia, potrzebnego 

do wniosku o stypendium. Pani Oliwia Piskowska potwierdziła, że takie zaświadczenie 

zostanie wystawione. 

Wobec braku dalszych pytań prof. Rubinkowska-Anioł podziękowała wszystkim 

obecnym i zakończyła posiedzenie. 


