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Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej  

Nr 15/7/2015 

z 9 lipca 2015 roku 

 w sprawie odmowy  nadania stopnia doktora habilitowanego  

ks. dr. Rafałowi Czekalskiemu 

 

 

 

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. 

 

Odmawia się nadania ks. dr. Rafałowi Czekalskiemu stopnia 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 w dniu 14 kwietnia 2015 r. 

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

naukowy, dydaktyczny i organizacyjny habilitanta nie jest wystarczający do nadania mu 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

W szczególności monografia pt. Paradygmat ekologiczny: Kategoria kulturowo-cywilizacyjna 

czy też teoretyczno-poznawcza na przykładzie twórczości naukowej Henryka 

Skolimowskiego?, Warszawa 2014 nie jest dziełem, które potwierdzałoby znaczący wkład 



habilitanta w rozwój dyscypliny naukowej filozofia (art. 16 ust. 1 ustawy). Monografia ta ma 

charakter referująco-sprawozdawczy, brak jest w niej pogłębionych analiz merytorycznych, 

a bibliografia jest daleka od reprezentatywności. Za merytorycznie chybioną uznano też próbę 

uzupełnienia ekofilozofii Skolimowskiego filozofią tomistyczną. 

Również pozostały dorobek, przedłożony do oceny, daleki jest od rzetelności naukowej 

i nie spełnia formalnych standardów naukowości. Ilościowo jest on skromny (mimo 

przedłożenia przez habilitanta 6 publikacji uznanych przez niego za monografie, w tym 3 

zaliczonych jako filozoficzne, 34 artykułów, w tym 18 określonych jako filozoficzne, 8 

recenzji i jednego sprawozdania), a do tego jest tematycznie rozproszony i przynależny do 

różnych dziedzin wiedzy humanistycznej. Zwrócono także uwagę na nieobecność habilitanta 

w środowisku filozoficznym, brak udziału w konferencjach i znikomy dorobek dydaktyczny.  

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów: 4 za nadaniem stopnia 

doktora habilitowanego, 21 przeciw, 8 wstrzymujących się, 1 głos nieważny (uprawnionych 

do głosowania: 39; obecnych: 34). 

 

 

POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 wspomnianej Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki habilitantowi przysługuje prawo 

odwołania się od niniejszej uchwały do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydziału 

Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały 

wraz z uzasadnieniem.  

 

 


