
 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 46/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 30 listopada 2020 r.  

dotycząca odwołania dr hab. Aliny Marii Rynio od uchwały nr 484/2019/2020  

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 13 lipca 2020 r.  

odmawiającej poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 

    

 

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Senat Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu postanawia: 

 

1) odmówić uwzględnienia odwołania dr hab. Aliny Marii Rynio z dnia 31 sierpnia 

2020 r. (data wpływu 2 września 2020 r.) od uchwały Senatu nr 484/2019/2020  

z dnia 13 lipca 2020 r. odmawiającej poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 

dr hab. Alinie Marii Rynio; 

        

2) wyrazić negatywną opinię w przedmiocie wniosku o uchylenie uchwały  

nr 484/2019/2020 Senatu z dnia 13 lipca 2020 r. odmawiającej poparcia wniosku 

o nadanie tytułu profesora; 

 

3) przekazać odwołanie dr hab. Aliny Marii Rynio wraz z niniejszą uchwałą oraz  

z aktami sprawy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

 

 

 

R e k t o r 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

 

W dniu 13 lipca 2020 r. Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(dalej „Senat UAM”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 3 

pkt 3 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 ze zm.) rozpatrzył sprawę 

poparcia wniosku w przedmiocie nadania tytułu profesora dr hab. Alinie Marii Rynio  

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

Członkowie Senatu otrzymali przed posiedzeniem pięć recenzji dorobku dr hab. 

Aliny Marii Rynio (cztery pozytywne, jedna negatywna) oraz stanowisko Rady 

Naukowej Dyscypliny pedagogika funkcjonującej w ramach Wydziału Studiów 

Edukacyjnych UAM, popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora. W posiedzeniu 

Senatu uczestniczyły dwie recenzentki: prof. Urszula Ostrowska z Akademii im. 

Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która jednoznacznie poparła wniosek 

o nadanie tytułu profesora dr hab. Alinie Marii Rynio oraz prof. Teresa Hejnicka-

Bezwińska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, której recenzja 

dorobku kandydatki do tytułu profesora kończy się negatywną konkluzją. Obie 

recenzentki podtrzymały swoje opinie podczas wystąpień przed Senatem UAM.  

W tajnym głosowaniu Senat UAM podjął uchwałę nr 484/2019/2020, w której 

odmówił poparcia wniosku dr hab. Aliny Marii Rynio o nadanie tytułu profesora.  

W głosowaniu dotyczącym poparcia wniosku oddano 47 głosów, w tym 23 głosy za,  

13 głosów przeciw oraz 11 głosów wstrzymujących się. Oznacza to, że uchwała nie 

uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów. Głosowanie odbyło się  

z wykorzystaniem technologii informatycznych (system Ankieter). 

W dniu 2 września 2020 r. dr hab. Alina Maria Rynio złożyła do Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, za pośrednictwem Senatu UAM, odwołanie od 

uchwały nr 484/2019/2020. Odwołanie wniesiono w terminie. W odwołaniu został 

zawarty wniosek o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości oraz przekazanie sprawy 

do ponownego rozpatrzenia senatowi innej uczelni posiadającej uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych. 

Jednocześnie Strona odwołująca się wniosła o rozważenie przez Senat UAM 

autokontroli uchwały nr 484/2019/2020 w trybie art. 132 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i podjęcie w jej następstwie 

uchwały o uchyleniu uchwały Senatu UAM nr 484/2019/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. 

oraz o poparcie wniosku o nadanie jej tytułu profesora.  

Strona odwołująca się zarzuciła naruszenie prawa w toku postępowania przed 

Senatem UAM poprzez podjęcie uchwały nr 484/2019/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.  



 

w niewłaściwym składzie, tj. z naruszeniem art. 20 ust. 1 i 2 w zw. z 27 ust. 6 ustawy  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Zaskarżoną uchwałę Senat podjął w składzie określonym w statucie Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas gdy w świetle wskazanych przepisów prawo 

głosu w tej sprawie mają wyłącznie członkowie Senatu UAM posiadający tytuł 

profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 

21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki.  

 

W kwestii wniesionego odwołania Senat UAM wyraża następujące stanowisko:  

Odwołanie dr hab. Aliny Marii Rynio od uchwały Senatu UAM nr 484/2019/2020 

z dnia 13 lipca 2020 r. nie zasługuje na uwzględnienie.  

Postępowanie o nadanie Stronie odwołującej się tytułu profesora zostało 

wszczęte w dniu 26 kwietnia 2019 r. W świetle ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oznacza to, że: 

1) w takim przypadku postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na 

podstawie przepisów dotychczasowych (art. 179 ust. 2), 

2) w postępowaniu tym tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, 

z tym że:  

a) nadanie tytułu następuje w dziedzinach lub dyscyplinach określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 179 ust. 3 pkt 1),  

b) od dnia 1 października 2019 r. czynności związane z postępowaniem  

o nadanie tytułu profesora prowadzi senat (art. 179 ust. 3 pkt 3 lit. b). 

Strona odwołująca się przyjmuje, że w świetle wskazanej wyżej regulacji 

uchwałę w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie stopnia profesora (art. 27 ust. 2 

pkt 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki) powinien podjąć Senat UAM w składzie zgodnym z art. 20 ust. 2  

w zw. z art. 27 ust. 6 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. wyłącznie w drodze głosowania członków 

Senatu posiadających tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osób, które 

nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 

podstawie art. 21a tej ustawy.  

Stanowisko to pomija jednak, że art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (przepis 

odnoszący) odsyła do stosowania przepisów dotychczasowych (przepisy odnoszone), 

bez wskazania, że stosowanie to ma nastąpić „odpowiednio”. Przepis odnoszący 

stanowi jednocześnie, że stosując przepisy odnoszone, należy uwzględnić obecnie 

obowiązującą regulację dotyczącą określenia dziedzin lub dyscyplin, w których tytuł 

zostaje nadany, oraz prowadzenie czynności związanych z postępowaniem o nadanie 

tytułu profesora – od dnia 1 października 2019 r. – przez senat.  



 

Stosując przepisy dotychczasowe, należy również dostrzec, że na gruncie 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki senat nie posiadał żadnych uprawnień ani w zakresie nadawania tytułu 

profesora, ani w zakresie nadawania stopnia doktora. Przepis art. 27 ust. 6 tej ustawy, 

nakazując odpowiednie stosowanie art. 20 ust. 2, w każdym przypadku dotyczył 

określenia składu właściwej rady jednostki organizacyjnej.  

Nie ma tym samym podstawy prawnej, aby w odniesieniu do senatu 

zastosować – poprzez art. 27 ust. 6 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – art. 20 ust. 2 tej ustawy. W świetle art. 179 

ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce wskazany art. 27 ust. 6 ustawy jest bowiem stosowany bez modyfikacji. 

Oznacza to, że znajduje on zastosowanie wyłącznie do członków właściwej rady 

jednostki organizacyjnej. 

Uzasadnia to stwierdzenie, że ustalając skład senatu uczelni w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora po dniu 1 października 2019 r. należy zastosować ustawę  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut uczelni. 

Brak podstawy prawnej, aby w tym zakresie sięgać do przepisów dotychczasowych, tj. 

do art. 20 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 6 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W taki też sposób został 

określony skład Senatu UAM przy głosowaniu nad uchwałą nr 484/2019/2020 z dnia 

13 lipca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Alinie 

Marii Rynio. 

Z powyższych względów Senat UAM odmówił uwzględnienia odwołania dr hab. 

Aliny Marii Rynio z dnia 31 sierpnia 2020 r. od uchwały Senatu nr 484/2019/2020  

z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie jej tytułu profesora oraz 

wyraził negatywną opinię w przedmiocie zawartego w odwołaniu wniosku o uchylenie 

uchwały nr 484/2019/2020 Senatu z dnia 13 lipca 2020 r. 

 

Załączniki: 

1. Protokół z posiedzenia Zespołu profesorskiego Wydziału Studiów Edukacyjnych 

UAM w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Alinie 

Marii Rynio (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

2. Wyciąg z V zwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika 

UAM z dnia 17 czerwca 2020 roku (kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem) 

3. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Aliny Marii Rynio autorstwa prof. dr hab. 

Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej 

4. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Aliny Marii Rynio autorstwa prof. dr. hab. 

Jarosława Michalskiego   

5. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Aliny Marii Rynio autorstwa prof. dr. hab. 

Aleksandra Nalaskowskiego  

6. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Aliny Marii Rynio autorstwa prof. dr hab. 

Katarzyny Olbrycht  



 

7. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Aliny Marii Rynio autorstwa prof. dr hab. 

Urszuli Ostrowskiej  

8. Uchwała nr 484/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 

profesora dr hab. Alinie Marii Rynio wraz z uzasadnieniem (kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem) 

9. Odwołanie od uchwały Nr 484/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku  

o nadanie tytułu profesora dr hab. Alinie Marii Rynio 


