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Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie: nadania ks. dr. Kazimierzowi Pierzchnie stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

Na podstawie art. 18a 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie nadaje ks. dr. Kazimierzowi Pierzchale stopień doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

Uzasadnienie:
Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w

Olsztynie, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, recenzjami 
osiągnięć, uchwałą wraz z uzasadnieniem Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną 
Komisję do spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
ks. dr. Kazimierza Pierzchały, w głosowaniu tajnym (uprawnionych członków RW -  32, 
głosów oddanych - 27, głosów ważnych - 27, głosów nieważnych -  0, tak - 14 głosów, nie -  
3 głosy, wstrzymujących się -  10 głosów), podjęła uchwałę o nadaniu ks. dr. Kazimierzowi 
Pierzchale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie 
pedagogika.

Rada Wydziału podzieliła opinię Komisji Habilitacyjnej, która wskazała na spójność i 
obszerność dorobku naukowo-badawczego ks. dr. K. Pierzchały, wykazujący się 
dynamicznym rozwojem, oscylującym wokół problematyki resocjalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem penitencj ary styki. Widoczne jest podejmowanie starań o publikowanie 
artykułów w punktowanych czasopismach oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych. 
Dodatkowo Habilitant legitymuje się szeroką działalnością dydaktyczną, organizatorską i 
popularyzatorską.

Rada Wydziału w dyskusji odnosząc się do podstawowego osiągnięcia naukowego, na 
które składają się dwie monografie, zwróciła uwagę na pozytywne ich aspekty, ale i na 
określone ich słabości, szczególnie w warstwie metodologicznej. Pewne wątpliwości 
pojawiały się również w zakresie ulokowania dorobku naukowego Habilitanta na styku 
pedagogiki i teologii. Zwrócono uwagę, że niektóre wątki pedagogiczne przesycone są 
elementami teologii. Całościowo jednak dorobek naukowo-badawczy wraz z monografiami 
stanowiącymi podstawowe osiągnięcie naukowe spełnia ustawowe wymogi do nadania 
stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


