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Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Nr 6/7/2017 

z 6 lipca 2017 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr Magdalenie Płotce 

 

Na podstawie art. 18au st. 11 ustawy z dnia7 4 marca2 003r . 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 Magdalenie Płotce stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia, specjalność historia filozofii. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podjęta uchwalę po zapoznaniu się z 

dokumentacją postpowania habilitacyjnego, przedstawiona przez habilitantkę, recenzjami jej 

osiągnięć oraz stanowiskiem komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw 

Stopni i Tytułów w dniu 7 lutego 2017 roku. 

 

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

stworzyła dzieło naukowe, wnosząc znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej filozofia (art. 16 

ust. 1 ustawy), zwłaszcza historii filozofii polskiej. Osiągnięciem naukowym habilitantki w 

rozumieniu art. 16. ust. 2 przedmiotowej ustawy jest monografia zatytułowana Filozofia jako 

praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ss.333). Rozprawa habilitacyjna spotkała się z 

pozytywną oceną wszystkich członków komisji habilitacyjnej. Wszyscy recenzenci podkreślili 

przemyślaną strukturę książki, jasność i logikę wywodów Autorki. Dr Płotka w monografii 

zanalizowała wnikliwie źródła krakowskiego praktycyzmu bardzo dobrze pokazując ich inspiracje 

myślą ówczesnych filozofów europejskich i włoskiego renesansu dla kształtowaniu się poglądów 

mistrzów krakowskich. Autorka podjęła się ambitnego zadania syntetycznego ujęcia nurtu 

filozoficznego zwanego krakowskim praktycyzmem w aspekcie filozofii działania, wypracowanego 

w XV i XVI wieku przez krakowskich mistrzów: Pawła z Worczyna, Benedykta Hessego, Mateusza 



 

  

  

z Krakowa, Pawła Włodkowica, Łukasza z Wielkiego Koźmina, Jan ze Stobnicy, Wawrzyńca z 

Raciborza, Stanisława z Zawady, Andrzeja z Kokorzyna, Michała Falkenera, Andrzeja Wężyka oraz 

szeregu anonimowych autorów, których pisma zawarte są w krakowskich rękopisach. W monografii 

istotna jest postawa weryfikowania i falsyfikowania utartych, ale nie wytrzymujących krytyki 

źródeł, podręcznikowych, często schematycznych, tez zawartych w wielu podręcznikach 

dotyczących filozofii polskiej. Dzięki swoim badaniom dr Płotka zdemaskowała uproszczone i 

nieaktualne tezy obecne w opracowaniach. Tym samym habilitantka włączyła się w debatę na temat 

specyficznego charakteru polskiej kultury filozoficznej. Wszyscy recenzenci podkreślili 

oryginalność rozważań autorki. 

Znaczący jest również dorobek habilitantki. Po doktoracie dr Płotka opublikowała 21 

artykułów w czasopismach punktowanych, współredagowała 1 książkę, opublikowała 12 tekstów w 

monografiach wieloautorskich, dokonała 2 przekładów na język łaciński, wygłosiła 8 referatów na 

konferencjach międzynarodowych i 31 na konferencjach krajowych, brała czynny udział w grantach 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i grancie „Sonata” Narodowego Centrum Nauki. 

Habilitantka jest wiceredaktorem naczelnym „Rocznika Tomistycznego” i Guest editor, „Ethical 

perspectives”, jest także członkiem: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 2009 roku), Société 

Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (od 2012 roku), International Albertus 

Magnus Society (od 2016 roku). W 2015 roku dokonała kwerendy w: Thomas Institut, Universität 

zu Köln, Niemcy. Badania obejmowały analizę komentarza do Etyki nikomachejskiej Jana Wersora 

(piętnastowiecznego filozofa związanego z uniwersytetem w Kolonii) oraz wpływ jego filozofii 

moralnej na kształtowanie się krakowskiej filozofii praktycznej. 

 

W sumie dorobek naukowy habilitantki Rada Wydziału oceniaj jako istotny i wystarczający 

do uzyskania stopnia doktora habilitowanego z uwagi na liczbę i jakość publikacji i działalności 

badawczej. Rada Wydziału ocenia również bardzo pozytywnie dorobek dydaktyczny habilitantki i 

jej udział w organizacji życia naukowego. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: na 42 uprawnionych obecnych 35; za 34, przeciw - 1, 

wstrzymało się – 0. 

 

 

 


