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Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Nr 7/4/2017 

z 6 kwietnia 2017 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

dr. Piotrowi Duchlińskiemu 

 

 

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. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) Rada 

Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadaje się dr. Piotrowi Duchlińskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podjęła uchwałę po zapoznaniu się 

z dokumentacją postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez habilitanta, recenzjami jego 

osiągnięć oraz stanowiskiem komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw 

Stopni i Tytułów 6 grudnia 2016 r. 

Rada Wydziału podzieliła stanowisko komisji habilitacyjnej, która jednomyślnie uznała, że 

habilitant stworzył dzieło naukowe, potwierdzające znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej 

– filozofia (art. 16 ust. 1 ustawy). Na osiągnięcie naukowe habilitanta w rozumieniu art. 16. ust. 2 

przedmiotowej ustawy, zatytułowane: Aporetyczna filozofia klasyczna: tomim egzystencjalny 

a filozofia współczesna, składają się dwie książki: W stronę aporetycznej filozofii klasycznej. 

Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej, WAM – 



 

  

  

Ignatianum, Kraków 2014 oraz Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego. Rozważania 

wstępne, WAM – Ignatianum, Kraków 2016. Uznano, że obie książki w interesujący i 

merytorycznie uzasadniony sposób zarysowują metateoretyczną płaszczyznę dyskusji wokół 

aktualności filozofii klasycznej, zwłaszcza nurtu neotomistycznego. Unikatowy charakter mają 

zawarte w nich syntezy różnorakich propozycji teoretycznych, wypracowanych w rozmaitych 

tradycjach badawczych. W przedłożonych pracach, korzystając z bogatego materiału empirycznego 

i „wczuwając” się w sposoby myślenia filozofów rozmaitych orientacji (jako swych 

przewodników), habilitant zarysowuje własny opis i proto-teorię doświadczenia realności. Na 

szczególną uwagę zasługuje analiza sądów egzystencjalnych, która jest ważnym wkładem w 

filozofię i argumentem, że cały dorobek naukowy habilitanta z nadmiarem spełnia wymagania 

ustawowe. 

Pozostały dorobek naukowy habilitanta jest również znaczący. Do oceny przedstawił on 

ponadto: 2 monografie współautorskie, 42rozdziały w monografiach recenzowanych i czasopismach 

punktowanych, 2 hasła encyklopedyczne, 22 recenzje oraz 2 artykuły popularno-naukowe. Przez 

Radę Wydziału i komisję habilitacyjną wysoko został oceniony dorobek dydaktyczny 

i organizacyjny habilitanta.  

Mając to na uwadze, Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW uznała dorobek 

naukowy, dydaktyczny i organizacyjny habilitanta za w pełni wystarczający do uzyskania stopnia 

doktora habilitowanego. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów: 32 tak, 1 nie, 1 wstrzymujący się, 

1 głos nieważny (uprawnionych do głosowania: 42; obecnych: 35). 

 


