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Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej  

Nr 14/7/2015 

z 9 lipca 2015 roku 

 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

ks. dr. Ryszardowi Sadowskiemu 

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. 

zm.) Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadaje się ks. dr. Ryszardowi Sadowskiemu stopień doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podjęła uchwałę po zapoznaniu się 

z dokumentacją postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez habilitanta, recenzjami 

jego osiągnięć oraz stanowiskiem komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 

do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 14 kwietnia 2015 r. 

Rada Wydziału podzieliła stanowisko komisji habilitacyjnej, która uznała, że habilitant 

stworzył dzieło naukowe, potwierdzające znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej 

filozofia (art. 16 ust. 1 ustawy), zwłaszcza ekofilozofii i ekoteologii. Osiągnięciem naukowym 

habilitanta w rozumieniu art. 16. ust. 2 przedmiotowej ustawy jest przede wszystkim 

monografia pt. Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa 

2015. Rozprawa ta jest pionierską i jak dotąd najobszerniejszą na gruncie polskim monografią 

z zakresu ekoteologii. Świadczy o szerokiej i dogłębnej znajomości przez habilitanta 



problematyki ekologiczmej i dyskusji filozoficznej i teologicznej, zwłaszcza w kręgu języka 

angielskiego.  

Dorobek naukowy habilitanta jest również znaczący. Po doktoracie opublikował on 27 

artykułów, 14 recenzji, 6 haseł słownikowych oraz kilkanaście innych tekstów. 

Współredagował 4 monografie. Uczestniczy w jednym programie europejskim, 

współorganizował 12 konferencji, w tym 3 międzynarodowe. Dorobek naukowy habilitanta 

Rada Wydziału ocenia jako istotny z uwagi na oryginalność podejmowanych badań i jego 

interdyscyplinarność oraz wysoko ceni jego dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny. Jest to 

dorobek w pełni wystarczający do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów: 33 tak, 0 nie, 1 wstrzymujący 

się (uprawnionych do głosowania: 39; obecnych: 34). 

 


