Uchwała Komisji habilitacyjnej
ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego ks. dra Zbigniewa Iwańskiego
w dziedzinie nauk teologicznych
z dnial7 stycznia 2018 roku
w sprawie poparcia wniosku o nadanie ks. drowi Zbigniewowi Iwańskiemu
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych
Komisja habilitacyjna powołana 7 listopada 2017 roku przez Centralną Komisję do
Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego ks. dra
Zbigniewa Iwańskiego w dziedzinie nauk teologicznych (zwana dalej Komisją) działając na
podstawie art. 18a ust. 8 i 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i
1311), uchwala, co następuje:

§1
Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami
dorobku naukowego, osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych Habilitanta oraz dyskusji w
trakcie posiedzenia Komisja pozytywnie opiniuje wniosek do Rady Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego o nadanie ks. drowi Zbigniewowi Iwańskiemu stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

§2
Komisja przekazuje Radzie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
pełną dokumentację postępowania habilitacyjnego ks. dra Zbigniewa Iwańskiego.
Uzasadnienie
1. Wszystkie trzy wnikliwe, obszerne i krytyczne recenzje w przewodzie habilitacyjnym ks.
dra Zbigniewa Iwańskiego: prof. zw. dra hab. Andrzeja Bałandynowicza (Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie), ks. prof. zw. dra hab. Ireneusza
Werbińskiego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) oraz ks. dra hab. Grzegorza
Chojnackiego, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego) zakończone są pozytywnym wnioskiem,
uznającym dorobek naukowy Habilitanta za spełniający ustawowe wymogi do uzyskania
stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2. Komisja habilitacyjna w recenzjach i opiniach wskazała główne obszary badawcze, w
których można wskazać osiągnięcia naukowe Habilitanta. Jest to przede wszystkim teologia, a
w jej ramach zwłaszcza społeczna nauka Kościoła, ponadto pedagogika resocjalizacyjna
ujmowana personalistycznie, a także kryminologia i prawo karne. W rozwój tych gałęzi nauk
Habilitant wnosi największy wkład.
3. Komisja zwróciła uwagę na znaczący dorobek naukowy ks. dra Zbigniewa Iwańskiego,
dotyczący problematyki edukacji, resocjalizacji, aksjologii, rodziny. Został on znacząco
powiększony od uzyskania doktoratu w roku 1998. Składa się na niego przede wszystkim
rozprawa habilitacyjna oraz 5 monografii autorskich, 3 współautorskie oraz 35 artykułów
naukowych, publikowanych w przeważającej części w czasopismach punktowanych.
Publikacje potwierdzają, że w swoich badaniach naukowych ks. dr Iwański umiejętnie łączy
perspektywę teologiczną i szerokie spojrzenie pastoralne. Komisja podkreśliła cytowanie prac
Habilitanta w pozycjach naukowych indeksowanych w ważnych indeksach naukowych.
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Publikacje charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, poprawność metodologiczna, a także
ujęcie interdyscyplinarne.

4. Komisja habilitacyjna pozytywnie oceniła rozprawę habilitacyjną ks. dra Zbigniewa
Iwańskiego pt. „Etyczny, prawny i religijny wymiar procesu resocjalizacji skazanych"
(Wydawnictwo Fundacja Ubi Societas, ibi ius, Warszawa 2017, ss. 359). Treść
zaprezentowanych badań stanowi oryginalne ujęcie z perspektywą wskazującą na nowe
modele rozwiązań, mając przy tym na uwadze zarówno chrześcijańskie modele
wychowawcze, jak i trendy współczesnej pedagogiki. Metodologia pracy jest mocno
osadzona w rygorach wymogów stawianych pracom naukowym. Przeprowadzone teoretyczne
badanie naukowe, jak również zamieszczone w publikacji autorskie badanie empiryczne
przeprowadzone na grupie osadzonych i pracowników zajmujących się osadzonymi,
prowadzą do trafnych i obiektywnych wniosków o użyteczności praktycznej.
5. Komisja zwróciła uwagę, że dopełnienie publikacji naukowych Habilitanta stanowi udział
w dwóch grantach naukowych, szkoleniu międzynarodowym w ramach projektu norweskopolskiego oraz czynny udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
Komisja wysoko oceniła intensywną działalność dydaktyczną, organizacyjną i
popularyzatorską Habilitanta. Podkreśliła Jego zaangażowanie w prowadzenie zajęć
terapeutycznych wśród skazanych i uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz
organizowanie szkoleń dla sędziów, kuratorów i przedstawicieli służby więziennej.
6. Oceniając całość dorobku naukowego ks. dra Zbigniewa Iwańskiego, Komisja wskazała na
poprawność tekstów naukowych pod względem merytorycznym i metodologicznym.
Wszystkie osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Habilitanta potwierdzają
solidny warsztat metodologiczny, pasję badawczą, zdolność do głębokiej i samodzielnej
analizy naukowej oraz zrozumiały przekaz.
Po przedstawieniu przez przewodniczącego treści uchwały odbyło się głosowanie
jawne. Uprawnionych do głosowania było 7 osób, wszyscy obecni. Wynik głosowania: za
przyjęciem uchwały -7głosów, wstrzymujących się - 0 głosów, przeciw - 0 głosów.
W konkluzji przewodniczący komisji ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola stwierdził, że
komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przedstawienie Radzie Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego opinii o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk
teologicznych ks. drowi Zbigniewowi Iwańskiemu.

Na zakończenie przewodniczący komisji podziękował recenzentom i członkom
komisji oraz poprosił sekretarza o sporządzenie protokołu i przekazanie Radzie Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, zgodnie z art. 18a ust. 11 ustawy, uchwały
zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem
i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzji osiągnięć naukowych.

Podpisy członków komisji habilitacyjnej:
1. ks. prof. dr hab. Tadeusz DOLA- przewodniczący ....

2. dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US - sekretarz......

3. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - recenzent
4. ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński - recenzent..

5. ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US - recenzent
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6. ks. dr hab. Andrzej Pryba - członek komisji
7. ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US - członek komisji..
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