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Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Nr 11/9/2018 

z 20 września 2018 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr. Dariuszowi Piętce 

 

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 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się dr. Dariuszowi Piętce 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 w dniu 6 marca 2018 roku. 

Rada Wydziału podzieliła stanowisko komisji habilitacyjnej, która uznała, że habilitant stworzył 

dzieło naukowe, potwierdzające znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej - filozofia (art. 16 

ust. 1 ustawy).  

Osiągnięciem naukowym habilitanta w rozumieniu art. 16. ust. 2 przedmiotowej ustawy jest przede 

wszystkim monografia pt. Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w Apologii Parmenidesa. Oprócz 

niej habilitant przedłożył monografię Prawda i fałsz w filozofii języka Platona oraz 21 artykułów w 

języku polskim i angielskim, które dotyczą problematyki z zakresu historii filozofii starożytnej, 



 

  

  

metafizyki i metodologii metafizyki, metodologii nauk i historii logiki. Mimo dostrzeżonych 

braków, dorobek habilitanta uznano za dojrzały, dobry zarówno pod względem jakościowym, jak i 

ilościowym. Wysoko oceniono także dokonania dydaktyczne oraz organizacyjne habilitanta. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: na 42 uprawnionych obecne 30; za 29, przeciw - 0, 

wstrzymało się – 1. 

 

 


