Uchwata Komisji habilitacyjnej
z dnia 2 czern'ca 2021 roku

powolanej w postepowaniu w sprawie nadanla stopnla doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk spolecznych

*' dyscyplinie nauki socjologiczne

wszczgtym na wniosek dr Doroty Mroczkowskiej

sl
Komisja habilitacyjna, powolana na Wydziale Socjologii Uniwersytetu

im.

Adama

Mickiewicza w Poznaniu, przez Radg Naukowq Dyscypliny Nauki Socjologiczne uchwalq

nt 23/202012021 z dnia 0l lutego 2021 roku, dzialaj4c na podstawie aft. 221 ust. l0 ustawy
z dnia2Olipca20l8 r. Prarvo o szkolnictrvie wyZszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.478), onz
uchwaly nr 368t201912020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rv Poznaniu z dnia
28 paidziemika 2019 r. dotycz4cej sposobu postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego, po zapoznaniu sig z recenzjami i dokumentacj4

wyraia pozytywnq opinig w sprawic
nrdania dr Dorocie Mroczkowskiej stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk spolecznych ril dyscyplinie nauki socjologiczne

uznaj4c spelnienie przeslanek warunlujqcych nadanie stopnia doktora habilitowanego,
o kt6rych mowa w art. 219 ust.

I pkt l-3 r skazanej ustawy.

$2
Komisja wnosi do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne, Wydzialu Socjologii
Uniwcrsytetu im. Adama Mickicwicza w Pomaniu, o nadanie dr I)orocic Mroczkowskicj

stopnia doktora habilitowanego

w

dziedzinie nauk spolecznych

rv

dyscyplinie nauki

socjologiczne.

$3
Integraln4 czgSciq niniejszej Uchrvaly jest zal4cznik nr

I

zawieraj4cy uzasadnienie.

$4
Uchwala wchodzi w

ioie

z dniem

jej podjgcia.
1

$s
Na niniejsz4 uchwalg nie prrysluguje za?alenie.
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Zalqcznik nr

I

UZASADNIENIE UCHWALY
komisji w postgpowaniu habilitacyjnym dr Doroty Mroczkowskiej
z 2 czerv'ca 2021

Na podstawie

art.22l

usL. I

I Uslawy

roku

p.s.rv.n. Komisja habililacyjna slwierdza,2e:

Aktywno6i naukowa oraz osiqgnigcia naukowe bgd4ce podstawq wniosku stanowiq
istotny wklad w ronv6j dyscypliny naukowej nauki socjologiczne.
Pozostaly dorobek naukowy Habilitantki mo2na uznai za wystarczaj4cy. AktlryvnoSi

konferencyjna, udzial rv gmntach badarvczych. wsp6lpraca na polu akademickim
spelniaj4 podstawowe wymogi okre6lone w procedurach habilitacyjnych.

O monografii przedlo2onej jako osi4gnigcie naukowe zostata wyrazona porytywna ocena w
konkluzjach recenzji i slormulowanych na posiedzeniu Komisji opiniach.
Prof. UJ dr hab. I\lalgorzats Bogunia-Borowska w podsumowaniu rcccnzji wyrazila, i2.,mamy do
czynicnia z rzctclnq pracq przygotowan4 na podstawic wiclolctnich badafi i rozwijanych zaintcrcsowai.
Dorobek pani dr Doroty Mroczkowskiej jest r62norodny. wieloaspektowy i interdyscyplinamy. Auiorka

jest dojrzala iprzygotowana do dalszej pracy badawczej. Habilitantkg cechuje wysoka kultura
humanistyczna. Praca jest napisana poprawnie stylistycznie".

W konkluzji

Profesor

M. Bogunia-

Borowska stwierdzila, 2e,,Bior4c pod uwagg caloSi dorobku naukowego Habilitantki, osi4gnigcie

naukowe

w postaci monografii

Zrozumiec czas wol$,. Pneobraienia, to2sanoit, doiv'iadc:anie

wydanej przez Wydawnictu'o Naukowe UAM w Poznaniu oraz dorobek i dosu'iadczenia dydaktyczno-

organizacyjne z przekonaniem stwierdzam, 2e w tym przypadku spelnione s4 ustawo$e wlrnogi do
nadania stopnia naukowego doktora habilitowancgo

u dzicdzinic nauki socjologiczne".

Prof. dr hab. Henryk Domafski stwier&il. 2e ,"Aczkolwick odpowiedz dr D. Mroczkowskiej na

pytania nickt6rych rcccnzcnt6\'

nic byly

satysfakcjonuj4cc, charaktcryzowaly

siq

bowicm

o96lnikowo3ciq i brakicm odnicsicnia do fakt6w, to jednak oceniajqc osiqgniecie I labilitantki w postaci

ksiq2ki dotyczqcej wzorow spgdzania czasu wolnego, uznajg

je jako

samodzielny wklad dr

Mroczkowskiej do wiedzy o stylach 2ycia i uczestniczenia ll' kulturze".

Prof. UL dr hab. Kajt Krimierskr w konkluzji recenzji stwierdzila: ,,biorqc pod uwagg dorobek
naukowo-badawczy i dydaktyczny dr Doroty Mroczkowskiej otaz przedstawion4 pnez niq jako
osiqgnigcie naukowe monografig pt. Z'o:umiei czas v'oln.v. Przeobralenia, toisamoit, clo(wiaclczenie,

3

stwierdzam. 2e spelnia ona wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego i tym

samyn opowiadam siE za nadaniem Pani doktor Dorocie Mroczkowskiej stopnia naukowego doktotz
habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologicme".

Prof. UG dr hab, Dorota Rancew-Sikora wskazala w konkluzji, ie ..Na podstawie przedstawionej
powy2ej reccnzji monografii

dr Doroty

Mroczkowskiej Zrozumiet czas u'oln,v-. Preobra)enia,

to:santoii, doitviadczenie uwaiam,2e stanowi ona znaczqce osiqgniQcie naukowe i zarazem daje istotny
wklad w rozw6j socjologii Zycia codzicnnego

iw

badania czasu wolnego w Polscc"

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak w konkluzji receuji wskazuje, i2 ,,Monogpafia przedstawiona jako
osiqgniqcie naukorve. mimo wskazanych slabosci, a tak2e publikacje

w

czasopismach

z

ostatnich

dziesigciu lat nakazujq myfled, 2e Habilitantka osi4gnEla odpowiedni poziom znawstwa. Ksiq2ka

Zrozuniet cZAS WOLNY slottecznie porzqdkuje problematykg czasu wolnego w polskiej socjologii i
mo2e stanowii cenne Zr6dlo wiedzy

i

,,punkt odbicia" dla innych badaczy

i

badaczek. Dynamika

rozwoju naukowego Habilitantki w ciqgu ostatnich lat pozwala sqdzii, 2e Jej przyszlosC jako badaczki
doktora
rysuje sig interesujqco. Popieram zatem wniosek o nadanie pani Dorocie Mroczkowskiej stopnia

habilitowanego nauk spolecznych w dyscyplinie socjologia".
Pozyty$/ne oceny dorobku habilitantki wyrazila rdwnie2

dr hab. Elibieta Smolarkiervicz,

opinii wskazala, 2c ,,Dorobck naukou'y dr Mroczkowskicj wskazujc na cickawoS6

kt6ra w

?oznawczq

(tlabilitanrka nicrzadko podejmuje norvc tcmaty badali) oraz dojrzaloS6 badarvczq. Do zalet pracy

,,zrontmiet czas wolny. Przeobrazenia, to2samo6i, do6wiadczenie" zaliczyc rrale2y przede wszystkim
propozycjg sposobu rozumienia czasu wolnego jako kategorii d;'narnicznej, pzestrzeni mo2liwosci.
przesrzeni podejmowania r62norodnych dzialair, realizacji wolnoSci, ale tak2e okeslania, postrzegania,
doSwiadczania siebie i otoczenia spolecznego (czas wolnyjako ,,mcdium'). Ksiq2ka sklania do refleksii

i

polemiki szczeg6lnie

w

obszarze poruszanych zagadniefi zwiqzanych

z

podmiotowosciq.

jest
refleksyjnosciq jednostki czy wolno6ci4 do. Rodzi pytania na ile ,,uniecodziennianie" codziennoSci
fakt-vcznie wyborem jednostek, pozbawionym spolecznych naciskow

i

oddzialywan' wynikiem

w
refleksyjnego dzialania podmiotu, a refleksyjnoSi jest zeczywiScic praktyk4 pojawiajqcq siq
d) lematy'
codzicnno6ci ka2dej jednostki. Pole do dyskusji otworzyla sama Autorka formuluj4c cztery

i
kt6rych pr6by rozwiqzania mogq stanowid inspiracjq do dalszych badan nad czasem wolnlm
zrozumicniem sposobowjcgo dofwiadczania, a tym samym przyczynii siq do rozwoju socjologii czasu
wolnego".

prof. UAM dr hab. Monika Olirva-Ciesielska wyraaaj4c opinig o osiqgnigciach naukowych
o czasie
habilitantki stwierdzila, 2e,dr D. Mroczkowska wpisuje sig w wainq dyskusjq naukowq
wolnym, kt6ry jest zjednej strony wiq zany z poszerzarlq\\tolnoici4 w og6le'

az

drugiej traktowany jest

jako czas ,,zanikajqcy", eliminol'any z przestrzeni codzienno{ci' Habilitantka w monogafii pokazuje
Dr
braki w tradycyjnym ujqciu czasu wolnego, kt6ry poddany jest znacz4cyn przeobra2eniom

Mroczkowska ukazala obraz czasu wolnego, tak
interakcyjnej, symbolicznej

i

jak

zaLo|yha,

emocjonalnej. Przedstawiona ksi4Zka

jako przestrzeni poznawczej,
dr Doroty Mroczkowskiej jest

wartoSciowao zawiera interesuj4ce badania i wnioski. Autorka konsekwentnie podejrnuje w badaniach
temat czasu wolnego, a Jej praca pokazuje dojrzato6i badawczq".
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