Uchwała nr 23/2020
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
nauki o polityce i administracji dr. Andrzejowi Rudowskiemu
§ 1.
Na podstawie art. 18a ust 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U z 2016 r. poz. 882 i 1311),art. 169 i art.179 Ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poz.1669 zwana dalej ustawą,
oraz na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 12.05.2020 r. zawierającej opinię w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego uchwala się, co następuje: Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce
i Administracji nadaje Panu dr. Andrzejowi Rudowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
UZASADNIENIE
Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji, po zapoznaniu się z dokumentacją
przedstawioną przez kandydata, recenzjami Jego osiągnięć naukowych oraz uchwałą Komisji Habilitacyjnej
powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz.
882, 1311), podjęła Uchwałę nr 23/2020 o nadaniu dr. Andrzejowi Rudowskiemu stopnia doktora
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
Dr Andrzej Rudowski we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę postępowania
habilitacyjnego wskazał osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ww. ustawy; oraz pozostały dorobek
naukowy. Wniosek dr Andrzeja Rudowskiego spełniał warunki określone w Ustawie o stopniach naukowych
i tytule naukowym.
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie wyżej wymienionych:
wykazu opublikowanych prac, wybranych publikacji oraz cyklu publikacji wskazanych jako osiągnięcie naukowe,
i zawierały ocenę tak wskazanego we wniosku osiągnięcia naukowego, jak i aktywności naukowej oraz pracy
organizacyjno-dydaktycznej i zawodowej. Z trzech wymaganych procedurą recenzji wszystkie były pozytywne
z jednoznacznymi konkluzjami. Ponadto na posiedzeniu komisji sformułowano dwie opinie przez członka
komisji oraz sekretarza, jak również jedną przez przewodniczącego. W dwóch pierwszych przypadkach były to
opinie zakończone konkluzjami pozytywnymi, w trzecim przypadku – opinia zakończona głosem wstrzymującym
się.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 12.05.2020 analizie i dyskusji poddano wszystkie trzy otrzymane
recenzje oraz wygłoszone opinie. W konkluzji uznano, iż: dorobek wskazany przez Habilitanta i poddany
pisemnym recenzjom oraz wobec którego sformułowano również opinie, spełnia warunki niezbędne do uznania
go za istotny naukowo na gruncie nauk o polityce i administracji. Uznano, że w przedłożonym do recenzji
dorobku autor posługuje się pojęciami politologicznymi, formułuje naukowe pytania i wnioski, wykorzystuje
metody politologiczne. Pozytywnie oceniono aktywność dydaktyczną i organizacyjną Habilitanta.
W konkluzji uznano zatem, iż w świetle obowiązującej Ustawy oraz poddanego ocenie dorobku habilitanta
i wskazanym jako osiągnięcie naukowe dorobku, można uznać, iż reprezentują one odpowiedni poziom
naukowy oraz że są oryginalne i zawierają naukowo ważne wyniki badań lub wnioski. Tym samym uznano, iż
spełniają warunki do uzyskania awansu naukowego i mogą stanowić podstawę do nadania Habilitantowi
dr Andrzejowi Rudowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o polityce i administracji.
Komisja liczyła 7 członków. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Komisji. Habilitant nie wnioskował o tajny
tryb głosowania. W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. W głosowaniu jawnym oddano 7 ważnych
głosów, w tym: 6 głosów za nadaniem stopnia. 1 wstrzymujący się. Nikt nie był przeciw.
W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce
i Administracji przy Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie o nadanie dr. Andrzejowi Rudowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Wyniki głosowania Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji:
uprawnionych do głosowania: 16 osób,
głosowało: 16 osób,
głosów ważnych: 16,
za głosowało: 15 osób,
przeciw: 0 osób,
wstrzymała się: 1 osoba.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki o Polityce i Administracji

