Uchwała nr 45/2020
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
nauki o polityce i administracji Panu dr. Olgierdowi Annusewiczowi
§ 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 15.09.2020 r. zawierającej opinię w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego uchwala się, co następuje: Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce
i Administracji nadaje Panu dr. Olgierdowi Annusewiczowi 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 45/2020 o nadaniu Panu dr. Olgierdowi Annusewiczowi stopnia doktora
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
We wniosku złożonym do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dr Olgierd Annusewicz wskazał
osiągnięcia naukowe określone w art. 16 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, oraz pozostały dorobek naukowy. Wniosek spełniał
formalne wymagania określone w ustawie.
Recenzje w przedmiotowym postępowaniu zawierały ocenę przedłożonego osiągnięcia naukowego,
pozostałego dorobku naukowego, a także aktywności dydaktycznej, organizacyjnej i eksperckiej habilitanta.
Dwie recenzje zawierały konkluzje pozytywne, jedna konkluzję negatywną z wnioskiem o zaproszenie
habilitanta na posiedzenie komisji. Ponadto wpłynęła jedna pisemna opinia z konkluzją negatywną, pozostałe
opinie zostały wygłoszone w trakcie posiedzenia komisji. W trakcie posiedzenia przeprowadzonego w trybie
zdalnym w dniu 15 września 2020 r. analizie i dyskusji poddano wszystkie recenzje i opinie, a także
przeprowadzoną rozmowę z habilitantem, po której również odbyła się dyskusja.
W konkluzji uznano, że dorobek kandydata mieści się w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Jest
on niezbyt duży ilościowo i został opublikowany głównie w wydawnictwach związanych z ośrodkiem, w którym

pracuje habilitant. Zgłoszono kilka zastrzeżeń odnośnie do mało rozbudowanej warstwy teoretycznometodologicznej niektórych publikacji, ale większość członków komisji stwierdziła, iż spełnia podstawowe
kryteria ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Również większość uznała, że jest to dorobek
samodzielny, a habilitant zaproponował i poprawnie przeanalizował kategorię nowych, pierwotnie
niepolitycznych przestrzeni komunikowania politycznego. Pozwala to wnioskować, że został spełniony wymóg
wniesienia wkładu do dyscypliny naukowej. Pozostały dorobek naukowy również oceniono jako spełniający w
stopniu podstawowym wymogi ustawowe. Podkreślono przy tym rozpoznawalność tego dorobku, czego
wyrazem są wskaźniki cytowalności. Pozytywnie została oceniona działalność dydaktyczna i organizacyjna
habilitanta, wysoką ocenę uzyskała jego aktywność ekspercka. Komisja uznała zatem, że wszystkie podlegające
ocenie elementy dorobku dr. Olgierda Annusewicza spełniają – choć niektóre w stopniu minimalnym –
ustawowe wymogi ubiegania się o stopnień doktora habilitowanego w nauk społecznych w dyscyplinie nauki o
polityce i administracji.
Komisja habilitacyjna liczyła 7. członków, wszyscy byli obecni na posiedzeniu i wszyscy wzięli udział w
głosowaniu. W głosowaniu jawnym oddano 7 ważnych głosów: 6 głosów za nadaniem stopnia i 1 wstrzymujący.
Nikt nie głosował 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. Olgierdowi Annusewiczowi 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: 15 osób,
głosowało: 12 osób,
głosów ważnych: 12,
za głosowało: 8 osób,
przeciw: 1 osoba,
wstrzymały się: 3 osoby.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

