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Návrh habilitačnej komisie na menovanie Mgr. Arkadiusza Modrzejewskeho, PhD. za
docenta v odbore 3.1.8. teória politiky

.

Mgr. Arkadiusz Modrzejewski, PhD., vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na Inštitúte politológie Fakulte
sociálnych vied Univerzity v Gdansku (Poľsko), požiadal 29.5.2013 o začatie habilitačného konania v študijnom
odbore 3.1.8. teória politiky. Špecializáciou uchádzača v pedagogickej oblasti sú metodologické otázky výskumu
politológie, dejiny politického myslenia, politická filozofia, problémy európskej integrácie a sociálnych hnutí Vo
výskume sa uchádzač venuje normatívnej teórii medzinárodných vzťahov, ktorú prepája s problematikou
formovania kolektívnych identít a najmä politickej identity v súčasnej spoločnosti.
Dekanka FSEV UK Bratislava na základe všetkých požiadaviek žiadateľa, podľa vyhlášky Ministerstva
školstva Č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov, § 2 ods. l, písm. a-f, navrhla
Vedeckej rade na svojom zasadnutí 19. júna 2013 otvorenie habilitačného konania. Vedecká rada FSEV UK
schválila otvorenie habilitačného konania v súlade s citovanou vyhláškou a zároveň odsúhlasila habilitačnú
komisiu:
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (predsedníčka) - FSEV UK
prof. PhDr. Peter Kulašik, PhD. - UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. František Novosád, PhD. - BISLA (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií)
prof. PhDr. Tibor Pichler, PhD. - Filozofický ústav SA V
Na zasadnutí Vedeckej rady FSEV UK 2.októbra.2013 boli menovaní oponenti habilitačnej práce:
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. (Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave)
doc. JUDr. Jana Reschová, PhD. (Právnická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe)
Mgr. Arkadiusz Modrzejewski,

PhD. predložil habilitačnú prácu .Llnwersalistyczna

wizja ladu swiatowego w

personalistycznej optyce Karola Wojtyly - Jana Pawla II". Téma jeho habilitačnej prednášky je "Personalistie
universalism of Karol Wojtyla as a Normative IR Theory".
Habilitačná komisia v zmysle citovanej vyhlášky konštatovala, že Mgr. Arkadiusz Modrzejewski, PhD., splnil
kritériá na menovanie za docenta, všetky tri posudky oponentov sú kladné a odporúčajú prácu k obhajobe a po
jej úspešnom uskutočnení udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti "docent".
Habilitačná komisia na svojom neverejnom zasadnutí vychádzala z kladného hodnotenia habilitačnej
práce, habilitačnej prednášky ajej obhajoby a odporúča Vedeckej rade FSEV UK v Bratislave schváliť
menovanie Mgr. Arkadiusza Modrzejewskeho, PhD. za docenta vo vednom odbore 3.1.8. teória politiky.
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V Bratislave 21. februára 2014
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
predsedníčka habilitačnej komisie
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