
 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dotyczącego dr. Władysława W. Skarbka 

1. Pismo  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25.10.2011 r. do Rady Wydziału 

Filozoficzno-Historycznego UŁ w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. 

Władysława W. Skarbka w dziedzinie nauk humanistycznych, w tym w dyscyplinie filozofia. 

2. Na Radzie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ w dniu 29.11.2011 r. informacja o wniosku 

dr. W. Skarbka i o oczekiwaniu na sfinansowanie procedury habilitacyjnej przez macierzystą 

uczelnię Habilitanta Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

3. Powołanie przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ członków komisji habilitacyjnej 

z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego w osobach: prof. UŁ dr hab. Andrzej M. Kaniowski – 

recenzent, prof. dr hab. Józef Piórczyński – członek komisji, dr hab. prof. UŁ Justyna Kurczak – 

sekretarz komisji. 

4. Informacja o powołaniu komisji w pełnym składzie, w tym członków powołanych przez 

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów /pismo z dnia 5.06.2012/: prof. dr hab. Barbara 

Markiewicz /Uniwersytet Warszawski/ - przewodnicząca, prof. UMK dr hab. Ryszard 

Wiśniewski –recenzent, prof. dr hab. Lesław Hostyński /UMCS/ -recenzent, prof. dr hab. 

Włodzimierz Tyburski /UMK/ - członek komisji. 

5. Monit do dr. W. Skarbka z prośbą o przysłanie egzemplarzy rozprawy habilitacyjnej i innych 

materiałów potrzebnych do oceny Jego dorobku naukowego przez recenzentów /pismo z 

dnia 4 sierpnia 2012 r./.  W odpowiedzi dr W. Skarbek w sierpniu 2012 r. przysyła  w 2 turach 

4 artykuły swego autorstwa, książkę habilitacyjną „Wprowadzenie do aksjoewentystycznej 

teorii wartości”, podręcznik „Logika dla humanistów” /wyd. 2/ oraz spis treści podręcznika 

„Elementy filozofii” /NWP 2000/. Wszystkie teksty rozesłane zostały do recenzentów i 

członków komisji w dniach 13.08.2012 i 23.08.2012 r. 

6. W październiku 2012 r. napłynęły do Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ 

opinie 3 recenzentów i ustalono termin posiedzenia całej komisji w dniu 8.11. 2012 r. 

7. Posiedzenie komisji  w sprawie nadania stopnia dr. hab. doktorowi Władysławowi Skarbkowi 

odbyło się 8 listopada 2012 r.  o godz. 13.30 w siedzibie Instytutu Filozofii  UŁ. Na posiedzeniu 

tym, z udziałem wszystkich członków  komisji, podjęta została uchwała o odmowie nadania 

dr. W. Skarbkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych, w dyscyplinie naukowej filozofia. 

8. Uchwała powyższa została przedstawiona na posiedzeniu Rady Wydziału  Filozoficzno-

Historycznego UŁ w dniu 20 grudnia 2012 r. Rada Wydziału podjęła decyzję o odmowie 

nadania doktorowi Władysławowi Skarbkowi stopnia doktora habilitowanego. 


