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U C H W A Ł A  Nr 65/2016/2017 

Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie: nadania dr Dorocie Zaworskiej-Nikoniuk 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z 
póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
nadaje dr Dorocie Zaworskiej-Nikoniuk 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, oraz 
uchwałą Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i 
Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Doroty Zaworskiej- 
Nikoniuk, w głosowaniu tajnym (uprawnionych członków RW - 31, głosów oddanych - 20, 
głosów ważnych - 20, głosów nieważnych - 0, tak - 14 głosów, nie - 2 głosy, wstrzymujących 
się - 4 glosy), podjęła uchwałę o nadaniu dr Dorocie Zaworskiej-Nikoniuk stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Tym samym Rada 
Wydziału podzieliła opinię Komisji Habilitacyjnej, która w uchwale pozytywnie oceniła 
podoktorski dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny Pani Doktor. Komisja 
wskazywała, iż projekt naukowy pt.: „Role kobiet i mężczyzn w społeczeństwie polskim oraz 
w mediach masowych. Aspekty edukacyjne”, stanowiący osiągnięcie naukowe będące 
podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, jest spójny tematycznie 
i dowodzi ciągłości zainteresowań naukowych dr Doroty Zaworskiej-Nikoniuk. Ponadto 
członkowie Komisji podkreślali ujawnioną w cyklu publikacji, składających się na oceniany 
projekt, świadomość teoretyczną ITabilitantki oraz metodologiczną rzetelność. Wskazano 
także słabsze strony dorobku dr D. Zaworskiej-Nikoniuk, m.in. brak publikacji naukowych w 
czasopismach z Bazy JCR, brak doświadczeń w kierowaniu międzynarodowymi i krajowymi 
projektami badawczymi oraz w opiece nad doktorantami w charakterze promotora 
pomocniczego. Finalnie należy wskazać, iż osiągnięcia naukowe dr Doroty Zaworskiej- 
Nikoniuk spełniają ustawowe wymagania do nadania stopnia doktora habilitowanego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału
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