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Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Nr 11/1/2019 

z 10 stycznia 2019 roku 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

ks. dr. Marianowi Szymonikowi  

 

 

 

 

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 ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia, specjalność filozofia człowieka. 

 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podjęta uchwalę po zapoznaniu się z do-

kumentacją postpowania habilitacyjnego, przedstawiona przez habilitanta, recenzjami jego 

osiągnięć oraz stanowiskiem komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw 

Stopni i Tytułów w dniu 4 września 2018 roku.  

 

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

dzieło naukowe, wnosząc znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej filozofia (art. 16 ust. 1 

ustawy), zwłaszcza filozofii człowieka. Osiągnięciem naukowym habilitanta w rozumieniu art. 16. 

ust. 2 przedmiotowej ustawy jest monografia zatytułowana Filozoficzne podstawy kategorii 

godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej (Wydawnic-two KUL, Lublin 2015, s. 

389). Rozprawa habilitacyjna spotkała się z pozytywną oceną wszystkich członków komisji 

habilitacyjnej. Monografia ta jest swoistą summą poglądów przedstawicieli szkoły lubelskiej w 

kwestii podjęcia i rozwinięcia tematu godności człowie-ka, a sam habilitant wykazał się dogłębnym 

rozumieniem stanowisk filozofów tej szkoły. Wszyscy recenzenci podkreślili przemyślaną strukturę 

książki, jasność i logikę wywodów Autora. Przeprowadzone przez niego badania, zarówno w 



 

  

  

aspekcie merytorycznym, jak i formalnym są przeprowadzone ze sporą dozą znawstwa tematu. 

Szczegółowe analizy za-mieszczone w publikacji są przykładem kompetencji autora na gruncie 

refleksji czynionych w polu antropologii filozoficznej. Autor zmierza do całościowej, 

wszechstronnej prezentacji filozoficznego namysłu nad godnością człowieka w szkole lubelskiej 

(cel historycznofilozo-ficzny) i jednocześnie proponuje filozoficzne uzasadnienie godności 

człowieka poprzez od-wołanie się do struktury bytowej człowieka (cel systematyczny). Habilitant w 

realizacji po-stawionego celu nagromadził i usystematyzował sporych rozmiarów badawczy 

materiał wyjściowy, który w toku prowadzonych analiz i interpretacji starał się porządkować, jak 

również wyprowadzać stosowne wnioski. 

 

Znaczący jest również dorobek habilitanta. Po doktoracie ks. dr Szymonik opublikował 3 

monografie, 46 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, 7 recenzji był 

współredaktorem 1 książki. Dodatkowo, Habilitant wygłosił referaty 11 konferencjach naukowych 

(w tym dwóch o charakterze międzynarodowym). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 

Teologicznego w Krakowie, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Wieluńskiego 

Towarzystwa Naukowego. 

 

Dorobek naukowy habilitanta Rada Wydziału ocenia jako istotny i wystarczający do uzyskania 

stopnia doktora habilitowanego z uwagi na liczbę i jakość publikacji i działalności ba-dawczej. 

Rada Wydziału ocenia również bardzo pozytywnie dorobek dydaktyczny habilitanta (prowadzi 

wykłady z różnych dyscyplin filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji 

Częstochowskiej oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, obie placówki są 

związane z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Ks. dr Szymonik 

wypromował 14 magistrantów i jest promotorem kilku prac magisterskich). 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: na 46 uprawnionych obecnych było 36; za – 32, przeciw – 

3, wstrzymało się – 1. 

 

 


