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SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach

z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie nadania Pani dr Joannie Grzeli stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 
ze zm.), w związku z art. 179 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz 
§ 21 ust. 2 pkt 8 Statutu UPH uchwala się, co następuje:

§1
1. Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nadaje Pani 

dr Joannie Grzeli stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

2. Uzasadnienie nadania stopnia doktora habilitowanego, o którym mowa w ust. 1, zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA SENATU 

dr hab. Tamara Zacharuk, prof, uczelni

Uprawnionych do głosowania jest 28 członków Senatu.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 20 uprawnionych do głosowania.
„ZA” głosowało 20 uprawionych do głosowania; „PRZECIW’ głosowało 0 uprawionych do 
głosowania; „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 0 uprawionych do głosowania.
Głosów nieważnych nie było.



Załącznik do Uchwały Nr 20/2020 Senatu UPH 
z dnia 26 lutego 2020 roku

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, 
zwana dalej Centralną Komisją, zwróciła się do Rady Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego Pani dr Joanny Grzeli, wszczętego w dniu 4 kwietnia 2019 r. Rada Wydziału 
Humanistycznego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. wyraziła zgodę na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. W związku z tym Centralna Komisja w dniu 
5 listopada 2019 r. powołała komisję habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego.

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, do postępowania habilitacyjnego może zostać 
dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po 
otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej 
dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.

Członkowie komisji habilitacyjnej uznali, że przedstawiony przez Habilitantkę dorobek 
naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, a także monografia „Polityka bezpieczeństwa państw 
nordyckich” przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym 
spełniają (zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy) wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o bezpieczeństwie.

Wobec powyższego komisja habilitacyjna na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. 
podjęła jednogłośnie uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr Joannie 
Grzeli stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki 
o bezpieczeństwie i skierowaniu do Senatu UPH wniosku w tej sprawie.

Stosownie do art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania habilitacyjne wszczęte 
i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia 
doktora habilitowanego następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się 
w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 
tej ustawy.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
organem właściwym do nadawania stopni naukowych jest Senat UPH.

Senat UPH zapoznał się z treścią uchwały komisji habilitacyjnej wraz 
z uzasadnieniem, w tym pozytywnymi recenzjami osiągnięć naukowych i uznał, że wkład 
dr Joanny Grzeli w rozwój dyscypliny jest znaczący, dorobek naukowy a także działalność 
dydaktyczna i organizacyjna świadczą o dojrzałości pozwalającej na awans naukowy.

W związku z powyższym Senat UPH podjął uchwałę o nadaniu Pani 
dr Joannie Grzeli stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

PRZEWODNICZĄCĄ SENATU

dr hab. Tamara Zacharuk, prof, uczelni


