UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Rada Naukowa
Instytutu Gospodarki Przestrzennej
i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

UCHWAŁA NR 2/12/2020
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
wszczętego na wniosek dr. Zbigniewa Głąbińskiego

Na podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 133 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (załącznik
do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego ze zm.) oraz § 29 ust. 1 i ust. 2, § 29 ust. 4
załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019
r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni
naukowych (ze zm.),
a także art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego ze zm.) oraz
§ 29 ust. 1 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11
lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania
stopni naukowych (ze zm.),
a także art. 178 ust. la ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),
uwzględniając przepisy § 3-6 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych (ze zm.) oraz przepisy § 1-9 zarządzenia
nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych wymagań technicznych prowadzenia posiedzeń rad naukowych,
komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej
i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami
w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne, a
także niektórych wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tych postępowań,

uchwala się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr. Zbigniewowi Głąbińskiemu Rada
Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytetu Szczecińskiego postanawia o przyjęciu prowadzenia postępowania
habilitacyjnego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2020 r. dr Zbigniew Głąbiński w trybie przepisów ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze
zm.) złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o wszczęcie postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Wnioskodawca przedłożył także inne
wymagane dokumenty.
Rada Doskonałości Naukowej po dokonaniu oceny formalnej wniosku przekazała w dniu
30 listopada 2020 r. wniosek Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 7 grudnia 2020 r. przekazał wniosek
Przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego (zwanego dalej Przewodniczącym).

W dniu 11 grudnia 2020 r. Przewodniczący zwołał posiedzenie Rady Naukowej Instytutu
Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego
celem podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia albo odmowy przyjęcia prowadzenia
postępowania w sprawie.
Posiedzenie Rady Naukowej odbyło się dnia 17 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym
wykorzystującym technologie informatyczne
umożliwiające zdalną komunikację
z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, czyli zapewniającym w szczególności:
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, wielostronną
komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą
wypowiadać się w jego toku, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, ze względu
na ograniczenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu Szczecińskiego związane z wprowadzonym
na obszarze Państwa stanem epidemicznym.
Posiedzenie Rady Naukowej odbyło się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams,
do korzystania z której Uniwersytet Szczeciński jest uprawniony na podstawie posiadanej
licencji. Głosowania wymagane w poszczególnych stadiach postępowania prowadzonego
w trybie zdalnym prowadzone były za pomocą programu Rada24, do korzystania z którego
Uniwersytet Szczeciński jest uprawniony na podstawie posiadanej licencji. Obsługę

informatyczną postępowania i głosowań prowadzonych w trybie zdalnym zapewniał
wyznaczony administrator.

W posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w dniu 17 grudnia 2020 r. wzięło udział
14 uprawnionych członków Rady Naukowej. Zgodnie z § 29 ust. 2 załącznika do uchwały nr
99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych (ze zm.) głosowanie
miało postać głosowania jawnego alternatywnego - za wyrażeniem zgody na prowadzenie
postępowania albo za odmową prowadzenia tego postępowania. W glosowaniu tym nie
przewidziano głosów wstrzymujących się.

W dyskusji nad sprawą wzięły udział trzy osoby, przy czym zgłoszono następujące argumenty
za przyjęciem prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna wszczętego na wniosek dr. Zbigniewa Głąbińskiego:
Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego tj. monografia pt. „Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich
seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku”, a także powiązany z nią
tematycznie cykl publikacji ma poniekąd charakter interdyscyplinarny, co jest naturalne w
odniesieniu do badań z zakresu turystyki i rekreacji. Podkreślono jednak, że jest ono bardzo
wyraźnie umocowane na podstawach teoretycznych i metodologicznych geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej, która w badaniach Habilitanta pełni rolę swoistej
platformy integrującej podejścia reprezentowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych zajmujących się podobną problematyką. W dobitny sposób znalazło to swoje
odzwierciedlenie w realizacji celu poznawczego prowadzonych badań, tj. identyfikacji
uwarunkowań aktywności turystycznej osób starszych, poprzez wyeksponowanie kontekstu
przestrzennego (analizowana zmienna „miejsce zamieszkania”) będącego jednocześnie
generatorem, aktywatorem, ale przede wszystkim modyfikatorem zachowań turystycznych
seniorów. Badania Habilitanta, jako naukowca, ale też dydaktyka prowadzącego zajęcia
na uniwersytetach trzeciego wieku oraz praktyka organizującego wyjazdy turystyczne dla tej
grupy, stanowią oryginalny i znaczący wkład w rozwój nauki, w tym dyscypliny geografia
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Pozostały' dorobek naukowy Habilitanta
dotyczy zagadnień, które ewidentnie znajdują się w polu zainteresowań geografii społecznoekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bardzo bogate i zróżnicowane osiągnięcia
dydaktyczne, popularyzacyjne oraz organizacyjne dr. Zbigniewa Głąbińskiego również
wskazują w sposób niebudzący wątpliwości na aktywność koncentrującą się na kręgach
odbiorców oraz treściach, które wprost lub co najmniej pośrednio dotyczą problematyki
geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.
Mało jest prac, a do takich należy przedstawiona monografia oraz pozostały dorobek
Habilitanta, które bazują na materiale źródłowym, ankietowym, obserwacji i znajomości tej
specyficznej aktywności w czasie wolnym, jaką jest aktywność turystyczna. Autor monografii
szuka przyczyn, zależności oraz wskazuje samodzielnie uzyskane wyniki. Nie ma wątpliwości,
że praca ta reprezentuje wysoki poziom naukowy. Cechuje ją oryginalność, a także otwartość
na przyszłość z uwagi na wyraźne trendy różnicowania się ruchu turystycznego.
Od strony metodologicznej dorobek dr. Zbigniewa Głąbińskiego w dużej mierze mieści
się w ujęciu trądycyjno-empirycznym modelu empirycznego podejścia scjentystycznego. Jest
to najbardziej klasyczne z możliwych podejść badawczych w geografii społecznoekonomicznej. Przedstawiona monografia ma charakter holistyczno-systemowy i wpisuje się
w kanon metodologiczny geografii społeczno-ekonomicznej, gdyż holizm jest fundamentem
badań geograficznych. Od strony poznawczej tematyczny dorobek Habilitanta nie jest

jednorodny, jest interdyscyplinarny, ale jeżeli chodzi o rozważania przedmiotowe badań, ten
dorobek jest endogennie spójny, co oznacza, że stanowi pewną całość. Natomiast wrażenie co
do interdyscyplinarności istnieje ze względu na zacieranie się granic pomiędzy dyscyplinami
naukowymi.

Wyniki głosowania jawnego nad uchwałą w sprawie przyjęcia prowadzenia postępowania
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna wszczętego na
wniosek dr. Zbigniewa Głąbińskiego:
Uprawnionych do głosowania
Liczba głosów oddanych
Liczba głosów ważnych
Liczba głosów nieważnych
Liczba głosów ZA
Liczba głosów PRZECIW

- 15
- 14
-14
- 0
- 14
- 0
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