
 

 

 
 

 

Poz. 17 

UCHWAŁA NR 30  
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA  

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
dr Monice Dominiak-Kochanek  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychol ogia  

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 z późn. zm., dalej: ustawa o stopniach i tytule) w związku  
z art.179 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669  
z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2, § 5 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 3 uchwały nr 481 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia 
sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora 
habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. 
zm.), Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia, w składzie jak  
w załączniku, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej w składzie: 
1) prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - przewodniczący; 
2) dr hab. Marcin Rzeszutek - sekretarz; 
3) prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski - recenzent; 
4) prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz - recenzentka; 
5) prof. dr hab. Janusz Trempała - recenzent; 
6) dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr; 
7) prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll; 

z dnia 2 marca 2020 r., w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, odmawia  
dr Monice Dominiak-Kochanek (numer PESEL 00000000000) nadania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, uchwała w przedmiocie 
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego jest podejmowana w głosowaniu 
tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.  

W głosowaniu tajnym nad nadaniem dr Monice Dominiak-Kochanek stopnia 
doktora habilitowanego głosowało 20 osób, uprawnionych do głosowania było 21 osób 
(1 nieobecna). Za nadaniem stopnia doktora habilitowanego oddano 5 głosów, przeciw 
oddano 7 głosów, wstrzymało się od głosowania 8 osób. Wobec tego bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób 
uprawnionych do głosowania, odmówiono dr Monice Dominiak-Kochanek nadania 
stopnia doktora habilitowanego.  
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Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia zapoznała się z recenzjami dorobku Habilitantki 
oraz treścią uchwały komisji habilitacyjnej. Rada zwróciła uwagę na nieścisłość w 
uchwale komisji habilitacyjnej, odnoszącą się do faktu, że Habilitantka była pierwszą 
autorką artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym  
(w uchwale komisji habilitacyjnej błędnie podano, że w żadnej z tych prac nie była 
pierwszą autorką). Rada uznała jednak, że w kontekście pozytywnej konkluzji komisji 
habilitacyjnej błąd ten nie zaważył negatywnie na ocenie dorobku Habilitantki przez 
komisję. 
 
Rada wzięła pod uwagę odmienną opinię przewodniczącego komisji habilitacyjnej od 
opinii członków komisji w ocenie monografii habilitacyjnej, pozostałego dorobku 
naukowego, a także w ocenie działalności dydaktycznej, eksperckiej, organizacyjnej  
i popularyzatorskiej Habilitantki, zgodnie z którą monografia została oceniona jako 
niewystarczające osiągnięcie w procedurze nadania stopnia doktora habilitowanego. 
Rada uwzględniła przy tym podnoszone przez Recenzentów słabości wywodu 
teoretycznego (obecne we wszystkich recenzjach, w tym zauważone przez prof. A. 
Szuster-Kowalewicz błędne przypisanie znaczenia pojęciu „postawa” poprzez 
oddzielenie postawy od zachowania, wprowadzenie pojęcia „zewnętrznej 
samoregulacji”, potraktowanie zjawisk agresji i prospołeczności jako krańców jednego 
wymiaru bez uwzględnienia stanu wiedzy w tym zakresie) oraz brak ogólnego modelu 
teoretycznego, który łączyłby wątki podjęte w rozprawie habilitacyjnej (recenzja prof. J. 
Trempały), a także zauważaną w recenzjach i wypowiedziach członków komisji 
niewielką oryginalność wyników badań (ocena prof. E. Wiśniewskiej-Dryll), niepełny 
opis procedury i badanej próby (recenzja prof. J. Trempały), a także brak krytycznej 
refleksji nad przeprowadzonymi badaniami i ich ograniczeniami (recenzja prof. A. 
Szuster-Kowalewicz).  
 
Rada wzięła również pod uwagę informacje na temat bardzo małego wpływu prac dr 
Moniki Dominiak-Kochanek na międzynarodowe środowisko naukowe (liczba cytowań 
według Web of Science zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku wynosiła 0, co 
oznacza brak dostrzeżenia prac Habilitantki w międzynarodowym dyskursie 
naukowym). W związku z powyższą oceną rozprawy oraz wskaźnikami 
bibliometrycznymi, wpływ prac Habilitantki na rozwój dyscypliny psychologia został 
oceniony jako niespełniający warunku znacznego wkładu w rozwój dyscypliny. 
 
Rada wskazała ponadto na brak doświadczenia eksperckiego Habilitantki poza 
uczelnią, w której pracuje, a także brak doświadczenia w samodzielnym kierowaniu 
projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł pochodzących spoza macierzystej 
uczelni. Jest to szczególnie istotne w kontekście faktu, że jednym z najważniejszych 
zadań doktora habilitowanego jest udział w kształceniu i wspieraniu rozwoju młodych 
pracowników nauki.  

Pouczenie 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule, od niniejszej uchwały przysługuje 
odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w terminie miesiąca od dnia 
doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia: E. Pisula 


