UCHWAŁA Nr 284/2020
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki socjologiczne dr Marcie Makowskiej
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w zw. z art. 179 ust. 2 i ust. 2a , ust. 3 pkt 1 i 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z
późn. zm.) oraz § 29 ust. 2 i § 36 ust. 2 Statutu UKSW, po zapoznaniu się z Decyzją Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów z dnia 27 lutego 2020 r. biorąc pod uwagę Uchwałę Komisji Habilitacyjnej z dnia 10.12.2018 r.,
zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją
postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami, uchwala się, co następuje:

§1
Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
odmawia nadania Pani dr Marcie Makowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.

§2
Uzasadnienie:
Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr Marty Makowskiej, na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę
w sprawie zaopiniowania nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marcie Makowskiej i skierowała
do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW wniosek o odmowie nadania dr Marcie Makowskiej
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia. Wynik
głosowania Komisji był następujący:
- za nadaniem stopnia doktora habilitowanego – 0 głosów
- za odmową nadania – 4 głosy
- wstrzymujący się – 2 głosy.
Komisja Habilitacyjna uznała, że przedstawiony dorobek naukowy Habilitantki nie stanowi istotnego wkładu
w rozwój dyscypliny naukowej – socjologii.

Uchwała Komisji stanowiła opinię dla Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Rada Wydziału
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2019 r. po przeprowadzeniu dyskusji
podjęła Uchwałę 12/I/2019 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie socjologia dr Marcie Makowskiej.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów po rozpatrzeniu odwołania dr Marty Makowskiej od Uchwały
12/I/2019 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 stycznia 2019 r. odmawiającej
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia,
postanowiła uchylić zaskarżoną uchwałę Rady Wydziału, której dotyczyło odwołanie i przekazać Uniwersytetowi
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie postępowanie do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu UKSW, w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, kompetencje właściwej Rady Dyscypliny zakresie nadania stopnia naukowego dra habilitowanego przejął
Senat, gdyż w radzie dyscypliny naukowej nauki socjologiczne jest mniej niż 9 członków, którzy posiadają co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 29 października 2020
r., na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Komisji Habilitacyjnej, przystąpił do ponownego rozpatrzenia
sprawy stosownie do decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Po zapoznaniu się z pełną
dokumentacją z postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami, protokołem z posiedzenia Komisji
Habilitacyjnej z dnia 10 grudnia 2018 r., opiniami członków Komisji Habilitacyjnej, decyzją Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 lutego 2020 r., opiniami członków Komisji Habilitacyjnej obecnych na
posiedzeniu Senatu w świetle przepisów odnoszących się do postępowania habilitacyjnego wszczętego przed 30
kwietnia 2019 r., w tym w szczególności: przepisu przejściowego z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego, biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowe Habilitantki po otrzymaniu stopnia doktora oraz
aktywność naukową, zgodnie z art. 16 ust 1 oraz art. 16 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz z § 12 - § 17 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora, została podjęta Uchwała według sentencji wymienionej w § 1.

Członkowie Komisji Habilitacyjnej w zajętych stanowiskach wskazali zastrzeżenia merytoryczne, co do głównego
osiągnięcia naukowego, doceniając jednocześnie aktywność naukową Habilitantki, jej dorobek naukowy, zdolność
do zdobywania grantów oraz współpracę międzynarodową.

Odnosząc się do głównego osiągnięcia naukowego Habilitantki – monografii Etyczne wyzwania relacji studentów
medycyny z przemysłem farmaceutycznym. Studium porównawcze sytuacji w Polsce i USA (Wyd. SGGW,
Warszawa 2016) wskazano między innymi na niewystarczającą analizę teoretyczną, słabość metodologiczną dzieła
i słabość warsztatu socjologicznego oraz brak istotnego wkładu dzieła w rozwój dyscypliny nauki socjologiczne.
Takie stanowisko znalazło odzwierciedlenie w ocenach większości członków Komisji Habilitacyjnej, protokole
z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej oraz wypowiedziach członków Komisji obecnych na posiedzeniu Senatu.

W wyniku wysłuchania członków komisji i głosowania, Senat UKSW opowiedział się za odmową nadania

dr Marcie Makowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie
nauki socjologiczne.

Wyniki tajnego głosowania przeprowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przeprowadzonego
na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jak i prawa wewnętrznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne dr Marcie Makowskiej przedstawiają się następująco:
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Wobec powyższego Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjął uchwałę
w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
socjologiczne dr Marcie Makowskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwały przysługuje dr Marcie Makowskiej prawo wniesienia odwołania do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn.
zm.)
Odwołanie winno zostać wniesione za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

REKTOR
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

