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Uzasadnienie Uchwały Komisji Habilitacyjnej
w sprawie nadania dr. Agnieszce zielińskiej stopnia doktora habilitowanego

po zapoznaniu się z całością dorobku naukowego dr. Agnieszki zielińskiej
stwierdzamY, że jest to dorobek spełniający z powodzeniem wymogi stawiane habilitantom.

Najcenniejsze w nim dwie Pozycje monog'aftczne,w tym tozptawahabilitacyjna, są wsparte
dwoma redakcjami Prac o charakterze monografic znym oraz 9 artykułami opublikowanymi w
czasoPismach PuŃtowanYch jak tęż 11 tozp'awami naukowymi zamieszczonymi w
PowaznYch Pracach zbiorowYch. Do tego należy doliczyc prace opublikowane w
czasoPismach niePunktowanYch (w sumie 13) mające często jednak dużę znaczenie w
zakresie PoPularyzacji wiedzY historycznej. Szczegolną uwagę zwracają w tym ostatnim
miejscu artYkułY zamięszczonę w ,,Wiadomościach historycznych,, przybliżające
nauczYcielom historii i młodzieży historyc zne wyjaśnienia wużnych dla współczesnego
człowieka Problemów demografic znych. Jakościowo Komisja uznała, ze jest to dorobek
bar dzo znaczącl, oparty o prowadzone systemat y cznie badania źro dłowe.

Komisja uznaŁa, ze nie wYstępuje potrzeba zapraszania Habilitantki na posiedzenie
Komisji, Podczas zebrania Komisji głos zabrali wszyscy członkowie Komisji. Wszyscy w
swoich konkluzjachbardzo wYsoko ocenili dorobek l rozprawę habilitacyjną dr. Agnieszki
zielińskiej. wskazali przy tym, że jej badania, oparte na potężnej bazie d,anych, mogą
kreowaĆ dalsze badania nad, tąProblematyką. Jak bowiem wskazał jeden z recenzęntów prof,
Kazimierz Wajda jest to Pierwsza w litęraturzę praca dająca pełny obtaz dziejow
demo grafi c zny ch miasta w konkretnym okre s ie hi storycznym,

W efekcie -jak dodał Prof. Cezary Kuklo ,,uzyskujemy obraz rodziny zrożnicowanej
sPołecznie", RÓwnieŻ Prof. Edward Włodarczyk otaz pozostali człoŃowie Komisji
zauwaŻYli, Żę w PrzYPadku Habilitantki ,,imponuje umiejętność wykor zystywania fuódęł
zwłaszczaw odniesieniu do XIX w.''.



Recenzenci oraz pozostali członkowie Komisji Habilitacyjnej pozl.tywnie ocenili dorobek

naukowy ale również dydaktyczny, popularyzatorski oraz dziŃalność organtzacyjną dr A.

Zielińskiej i stwierdzili, iZ w świetle wymogów Ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule

Naukowym jest on w pełni wystarczający do nadania Jej stopnia doktora habilitowanego.

Komisja wnosi do Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK o dopuszczenie Habilitantki do

dalszych etapów przewodu habilitacyjnego,

Komisja Habilitacyjna uwtza, że dorobek naukowy oraz działalność otganizacyjna i

dydaktyczna dr. Agnięszki Zielińskiej odpowiadają wymaganiom określonym w Ustawie o

stopniach naukowych i tytule naukowym oTaz o stopniach i tytule w zakresie sźuki z dnia 14

marca 2003 roku. W związku z pov,ryższym Komisja podjęła povłyższą uchwałę, wnioskując

tym samym do Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w

Toruniu o nadanie dr. Agnieszce Zieltnskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinte

nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia (specjalność: historia XIX wieku, demograf,ra

historyczna).
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