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Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie pedagogika -  dr Renacie Szczepanik.

Na podstawie art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1852 z późn. zm.) Rada Wydziału postanawia co następuje:

§ i

Po zapoznaniu się z dokumentacją przewodu habilitacyjnego, protokołem oraz 
uchwałą komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego oraz biorąc pod uwagę wyniki tajnego głosowania (uprawnionych - 31, 
obecnych - 22, głosów ważnych -21,  głosów nieważnych -1, za - 21 głosów, przeciw - 0 
głosów, wstrzymujących się - 0 głosów), Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie nadaje dr Renacie Szczepanik stopień naukowy 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

§2

Uzasadnienie
Komisja Habilitacyjna pozytywnie oceniła dorobek naukowy, organizacyjny 

i dydaktyczny Pani dr Renaty Szczepanik i wniosła do Rady Wydziału o nadanie kolejnego 
stopnia naukowego. Podstawą takiego wniosku jest wyraźne zwiększenie dorobku 
naukowego. Po uzyskaniu stopnia doktora Pani Renata Szczepanik opublikowała 60 prac 
naukowych, w tym jedną monografię, raz była współautorem podręcznika akademickiego, 
czterokrotnie redaktorem pracy zbiorowej, opublikowała 35 artykułów w monografiach 
wieloautorskich oraz 18 artykułów w czasopismach naukowych, w tym dwie prace w pismach 
z Listy A MNiSW. Habilitantka aktywnie uczestniczyła w 30 konferencjach naukowych, 8 
przygotowała jako członkini Zespołu Organizacyjnego. Wykonała także 10 recenzji 
wydawniczych dla czasopism naukowych. Szczególnie wysoko oceniono rozprawę pt. 
„Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości”, 
opublikowaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 roku, ss. 410. Także 
pozostały dorobek naukowy został oceniony pozytywnie. Habilitantka wniosła istotny wkład 
w rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pani dr Renata Szczepanik posiada duże doświadczenie w pracy nauczyciela 
akademickiego. Realizuje przedmioty z zakresu podejmowanej przez siebie problematyki 
naukowej łącząc zagadnienia badawcze z wykładami akademickimi oraz upowszechnianiem 
wiedzy z zakresu teorii resocjalizacji w różnych instytucjach pozaakademickich w lokalnym 
środowisku. Prowadzi także seminaria magisterskie i dyplomowe w swojej macierzystej 
uczelni -  Uniwersytecie Łódzkim.

Kandydatka do stopnia doktora habilitowanego uczestniczyła w międzynarodowych 
studiach i badaniach nad zaufaniem społecznym i problematyką resocjalizacyjną 
koordynowanymi przez Uniwersytet w Glasgow i realizowanymi między innymi przez 
Uniwersytet Łódzki na terenie Polski.



W ocenie członków Komisji Habilitacyjnej Pani dr Renata Szczepanik spełnia kryteria 
określone w Ustawie z dnia 14 marca 2013 r. o tytule i stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, z późn. zm. (Dz. U. 2003, nr 63, poz. 
595, Dz. U. 2015, poz. 249 oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności 
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora (Dz. U. z 10 listopada 2015 r. Poz. 1842).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Wydziału
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