
Uchwala Komisji

w sprawie przyznaniadr Slawomirowi. M. Nowinowskiemu

stopnia naukowego doktora habilitowanego

w dziedzinie nuk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia.

Komisja do przeprow adzeniapostgpowania habiltacyjnego dr. Slawomira M. Nowinowskiego

powolana dnia 6 maja2014 r. przezcentraln4 Komisjg ds. Stopni i tytul6w, po zapoznaniu sig z

autoreferate m, przedlohonq mono grafi 4 : Slawo mir M' Nowinows kir " P o ls k a w dy p lo maci i

czechoslowackiej w lstach 1926 - 1932,, oraz caloksztahemdorobku naukowego, dydafttycznego i

organizacyjnego, a zwlaszczaopiniami recenzent6w i Czlonk6w Komisji, podczas zebraniaw dniu 8

wrzesnia 2014 r. postanawia:

pozytywnie zaopiniowad wniosek o nadanie doktorowi Slawomirowi M. Nowinowskiemu stopnia

doktora habilitowanego nauk humanistyc znychw dyscyplinie historia i skierowad uchwalg zawietajqcq

opinig w sparwie nadania stopnia doktora habilitowanego do Rady Wydzialu Filozoficzno -

Historycznego Uniwersytetu tr 6dzkiego.

W jawnym glosowaniu nad niniejsz4 uchwal4 wziglo udzialszesciu Czlonk6w Komisji.

Uzasadnienie opinii:

Komisja Habilitacyjna podkresliNa,2e wszystkie trzy recenzje wytu2aiTpozytywn4 ocen9

osi4gnigi naukowych Habilitanta. Dorobek naukowy dr. S. M. Nowinowskiego zostal uznany za

obszerny i dojrzaty.Czlonkowie Komisji podkreslili rzetelno66 prowadzonychprzezNiego badari. Jego

prace oparte na szerokiej kwerend zie 2r6dlowej i bibliogr aficznei obalaj4 utrwalone w historiografii

ustalenia dotyczaceproblematyki stosunk6w polsko - czechoslowackich. Prace dr. S. M.

Nowinowskiego maj4 nowatorski i polemiczny charakter, wydZniaj4sig odwag4 w podejmowaniu

nowych temat6w, stawianiu nowych pytuh,kwestionowaniu stereotypowych sqd6w utrwalonych we

wczeSniej szej historio grafi i.

ponadto Habilitant jest znanym i uznanym badaczemw zakresie historii Polski i powsTechnej

XX w., w szczeg6lnoSci zas migdzywojennych stosunk6w polsko - czechoslowackich. Publikuje

r6wnie2 prace o charakterzehistoriografi cznym. Posiada znaczqcy dorobek naukowy' w kt6rym

znajdujqsig oryginalne rozprawy i artykuty, publikacje material6w Zr6dlowych orazrcferaty

wygloszone na og6lnopolskich i migdzynarodowych konferencjach naukowych.



Na uwagg zasluguj4 i6wniez Jego osi4gniqcia w zakresie oryanizacii pracy naukowej orazw

dziedzinie dydaktyki i popularyzacji nauki.

Powyaszabardzo wysoka ocena osi4gnig6 naukowych pozwala na sformulowanie opinii, 2e

Slawomir M. Nowinowski spelnia wymogi stawiane przezustawg. Komisja Habiltacyjna wnioskuje o

nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w

dyscyplinie historia.
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