
Poaran, dnia 1 czewvca 2021 r.

Uchwala Komisji habilitacyjnej z dnia I czerwca 2021 r' powolanej w

postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

humanistycznych w dyscyplinie historia wszczgtym na wniosek dr. Tomasza

FALKOWSKIEGO
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Komisja habilitacyjna, powolana przez Radg Dyscypliny Historia uniwers)'tetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu uchwalq nr 1612020/2021 z dnia26 stycznia 202k. oraz uchwal4 nr

2312020120212 dnia 30 matca 2021, dzialaj4c na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce @2. U. z 2018 t' poz' 478), po

zapoznanitt sig z recenzjami i dokumentacj4 wniosku, stwierdza, Ze aktywnosd naukowa oraz

osi4gnigcia naukowe stanowi4 istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej historia i vn'yru2a

poz]4y!vn4 opinig w sprawie nadania dr TomasTowi FALKOWSKIEMU stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, uznaj4c

spelnienie przeslanek warunkuj4cych nadanie stopnia doktora habilitowanego, o kt6rych

mowa w art. 219 ust. I pkt 1-3 wskazanej ustawy.

UZASADNIENIE

Komisja habilitacyjna w glosowaniu jat rnym jednomy3lnie (wszystkie 7 glos6w "ZA")
podjgla decyzjg rekomenduj4c4 Radzie Dyscypliny Historia uniwersl.tetu im. Adama

Mickiewicza nadanie dr. Tomaszowi FALKOWSKIEMU (zwanemu dalej Habilitantem)

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycmych w dyscyplinie historia.

Komisja wzigla pod uwagg poz)twvne oceny calosci Jego aktywnosci i osi4gni96 naukowych

po doktoracie, w tym gl6wnego osiqgnigcia naukowego oraz wynik kolokwium

habilitacyjnego. Na podstawie przedloaonej dokumentacji oraz sporz4dzonych recenzji i

opinii, kt6re koriczyly sig jednoznacznie pozJtywnymi dla Habilitanta konkluzjami, Komisja



wysoko ocenila rozprawQ Dyskurs historii nauh (Pozran 2020), wskazan4 przez niego jako

gl6wne osi4gnigcie naukowe. Wspomniane studium, nie pozbawione drobnych mankament6w

wskazanych przez recenzent6w, udanie l4czy aspekty historiograficzne z teoretycznymi ijest

innowacyjne w treSci, Cdyz podnosi waZno66 problemu badawczego specyfiki

dyskursywnoSci historii nauki. Nie budzi wetpliwo5ci zar6wno jego problemowa struktura

wev,'nQtrzna jak i przemy5lana kolejnoSi rczdziat6w. T)T n samym Komisja habilitacyjna

tznala,2e przedlo2ona do oceny tozpra'wa stanowi bezsprzecznie zn cz4cy wklad w rozw6j

dyscypliny naukowej historia.

Komisja habilitacyjna stwierdzila, ze Habilitant posiada stosunkowo duzy, a przy tym

bogaty pod wzglgdem form wypowiedzi (monografie problemowe, ptzekady monografii i

rozpraw naukowy ch, rozdzialy w monografiach, artykuty) dorobek naukowy opublikowany w

jgzyku polskim i angielskim. Czg56 tego dorobku zostala ogloszona na lamach

specjalistycznych czasopism wysoko cenionych w Srodowisku polskich teoretyk6w historii i

badaczy historiografii. Habilitant bierze aktywny udzial w Zyciu naukowym wystqpuj 4c z

referatami na zagranicznych i krajowych konferencjach. Ponadto posiada udokumentowane

do6wiadczenie w zakresie zespolowej pracy badawczej i wsp6lpracy z krajowymi i

zagr aniczny mi instytucj ami naukowymi.

Komisja habilitacyjna pragnie podkre5lii dobre zaprezentowanie przez Habllitarfa

swych osi4gnigi naukowych w trakcie kolokwium habilitacyjnego. Habilitant przedstawil i

rozwin$ swoj4 gl6wn4 tezg o dyskursl'vrnej specyfice historii nauki jako dziedzinie

badawczej w odniesieniu do historiografii francuskojgzycznej XVIII-XX wieku. Wypowied2

zostala skonstru owrta z wyja5nieniem kluczowej roli trzech wgzlowych problem6w, kt6re

wynikaly z metodologicznej konceptuali zacji pracy i jej historiograftcznego osadzenia.

Habilitant przedstawil r6wnieZ pozostale artykuly, wchodzqce w sklad osi4gnigcia gl6wnego,

jako nale24ce do szerszego kontekstu badanego zagadntenia. Podczas kolokwium Habilitant

udzielil odpowi edzi na zadNrc przez recenzent6w i czlonk6w Komisji p1'tania. Kolokwium

zostalo jednogloSnie prryjEte przez czlo*6w Komisji, kt6rzy docenili znajomoS6 tematyki

badawczej, w tym historii historiografii, teorii historii i historii nauki, kt6rq Habilitart

postrzega wlgcz jako osobnq dyscypling badawcz4.

Komisja habilitacyjna, po rozwaZeniu wartoSci naukowej wszystkich powyzej

scharakteryzowanych element6w podlegajqcych badaniu w toku procedury habilitacyjnej.

podjgla ostateczn4 decyzjg jak w konkluzji uchwaly.
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Na niniejsz4 uchwalg nie przysluguje zu2alenie. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem jej

podjgcia.

Przewodnicz4cy Komisji habilitacyjnej

z-&uq /6tt.
prof. dr l/b Cezary Kuklo
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