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Uchwała 12/2017
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 12.01.2017 roku

o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu
Pani dr nauk o zdrowiu Annie Rosiek.

Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy z dniaL7 |ipca 2005 roku Prawo o szkolnictwievuryŻszym (Dz.U. Nr
164 poz.1365, zpóź. zm.) oraz $ 58 ust. 1 pkt. 8 Statutu UMK w Toruniu, działąąc w oparciu o art. 18
ust. 1 pkt. 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z poź. zm.) oraz po
zapoznanlu się z uchwałę komisji habilitacyjnej i jej uzasadnieniem z dnia 21 listopada 2016 roku w
sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu

podj ęła uchwałę następuj 4cej treści :

1. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu odmawia nadania Pani dr nauk o zdrowiu Annie Rosiek stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, na 46 uprawnionych do głosowania, obecnych na
posiedzeniu 34 głosuj4cych: 32 głosy za odmowę nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego, 0 głosów ptzeciw,2 głosy wstrzymujące się.

Uzasadnienie:

Zgodnie zTJstaw4 z dnta 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sfuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 zpoź. zm.) art. 16 ust. 1 do
postępowania habilitacyjnego moŻe zostac dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora
oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora' stanowiące
znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej orazwykazuje
się istotną aktywnością naukową lub artystyczną oraz art, 16 ust. 2 pkt. 1 osiągnięcie, o którym
mowa w ust. I, moŻe stanowió: dzieł'o opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo
cykl publikacj i powipanych tematy cznie.
Uwzględniając uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą uzasadnion4 opinię w sprawie
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego oraz pełną dokumentację postępowania
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habilitacyjnego' w tymrecenĄe dotyczące oceny dorobku naukowego - Rada Wydziału Nauk o
Zdtowtu CM w Bydgoszczy uznał'a, Że Pari dr nauk o zdrowiu Anna Rosiek nie spełnia
powyŻszych wymagań.
Uzasadnienie uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu
stanowi uchwała komisji habilitacyjnej wrazzuzasadnieniem tej uchwały (w załqczeniu),

4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
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UCHwAŁA
z dnia 21.11.2016 roku

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Annie Rosiek

podjęta przez Komisję Habilitacyjną powołaną

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 16 maja 2016r.
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Komisj a Habilitacyjna' w składzie:

1. Przewodniczqcy _ Prof. dr hab. Andrzej Pająk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2. Sekretarz - Dr hab. Robert Ślusarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3. Recenzent _ Prof. dr hab. Andrzej Szpak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4' Recenzent - Dr hab. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

5. Recenzent _ Prof. dr hab. Mariusz Dubiel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6, Członek Komisji - Dr hab. Irena Maniecka-Bryła, Uniwersytet Medyczny wŁodzi

7. Członek.Komisji * Prof. dr hab. Marek Hatat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu

na podstawie art. 18a, ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym otaz o stopniach i tyule w zakresie sztuki z późniejszymi zmiartami na

posiedzeniu w dniu 21.|1.2016r., ptzeprowadzonym w siedmioosobowym składzie w formię

posiedzenia (3 osoby) i wideokonferencji (4 osoby) w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę

o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o

zdrowiu dr Annie Rosiek.
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Uzasadnienie UchwaĘ Komisji Habilitacyjnej

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu

dr Annie Rosiek

na podstawie:

dokumentacji złoŻonej przez Kandydatkę ubiegaj4cą się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego, dokonanych trzech recenzji, opinii wszystkich Członków Komisji
Habilitacyjnej podczas posiedzenia przeprowadzonego w dniu 21.II.2016r., zawartych w
protokole z posiedzenia

stwierdzono. że:

działalność dydaktyczna, promująca naukę i otgaruzacyjna świadczą o dynamicznym

rozwoju Kandydatki. Niestety, przedstawione osięgnięcie naukowe pod zbiorczym
tytułem: ,,ocena działań środowiska i wpływ medycyny zapobiegawczej na zdrowie

społeczeństwa'' nie spełnia kryterium osięgnięcia naukowego, poniewaz jedna z p1ac

przedstawia częśÓ wyników zawartych w pracy doktorskiej, co nie upowaznia uznania jej

jako ,,osiągnięcia naukowego uzyskanego po otrzymaniu stopnia doktora'' (Art. 16. ust. 1),

a takŻe przedstawione prace nie są powiązane tematycznie. Ponadto uznano' ze, wobec

niskiej |tczby cytowań (łączna |iczba 2, indeks Hirscha: 1) nie moŻna stwierdziĆ,, Że
,l
osiągnięcia naukowe stanowią Znaczny wkład kandydatki w rozwój określonej dyscypliny
naukowej
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':? Sekretarz Komisji

Dr hab. Robert Ślusarz

Przewodni czący Komisj i

Prof. dr hab. Andrzej Pająk
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