
UZASADNIENIE Uchwały z dnia 26.09.2014 r. 

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w 

celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Ireneusza Krasia  w dziedzinie 

nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauka o polityce 

Komisja habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze habilitanta, 

zaprezentowane w złożonej przez niego dokumentacji wraz z wnioskiem o wszczęcie procedur 

habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów  wnoszą znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny naukowej. 

Podejmując decyzję wzięto pod uwagę: 

1. osiągnięcia naukowe, o których mowa w artykule 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy; 

2. aktywność naukową, wskazaną w artykule 16 ust. 1 ustawy; 

3. osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i 

organizacyjnego, wskazane w paragrafie 5 rozporządzenia z 1 września 2011 r.; 

4. dokonania w ramach współpracy międzynarodowej habilitanta, o których mowa w       

                   paragrafie 5 rozporządzenia z 1 września 2011 r. 

 

Ad 1.  Habilitant w roku akademickim 2007/2008 podjął pracę w Instytucie Nauk 

Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na podstawie umów 

cywilnoprawnych, prowadząc zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń. Od roku 

akademickiego 2008/2009 pracował jako adiunkt w Zakładzie Współczesnych Stosunków 

Międzynarodowych i Studiów Europejskich. W wyniku restrukturyzacji INP AJD w 

Częstochowie, od roku akademickiego 2012/2013 pracuje w Zakładzie Geopolityki i 

Współczesnych Konfliktów. W swych działaniach badawczych skoncentrował się na 

następujących kierunkach dociekań:  

 Kierunek badań związany z zagadnieniami polityki gospodarczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucjonalnej roli banku centralnego. 

 Kierunek badań dotyczący integracji polityczno-gospodarczej w ramach UE. 

 Kierunek badań dotyczący dynamiki i kształtowania się globalnego porządku politycznego 

i gospodarczego na świecie.  

 



Osiągnięcia naukowo-badawcze habilitanta obejmują ogółem 22 rozdziały w pracach 

zbiorowych ( w tym dwa w innych niż polski językach kongresowych),  trzy prace pod redakcją 

naukową i jedną monografię. Zgodnie z art. 16 ust. 2 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 ze 

zm.) jako osiągnięcie stanowiące podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego wskazał on na  monografię  Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce 

gospodarczej Polski w latach 1997–2010, która ukazała się w 2013 roku nakładem Wydawnictwa 

AJD w Częstochowie. Głównym celem badawczym pracy jest analiza działalności 

prawno-instytucjonalnej NBP w realizacji polityki gospodarczej państwa. Dr I. Kraś był też 

recenzentem trzech artykułów naukowych. 

Ad 2. Główna aktywność naukowa habilitanta przejawia się w wygłoszeniu 9 referatów na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych, uczestnictwie i organizacji 10 konferencji i 

seminariów naukowych, kierowaniu jednym projektem badawczym i uczestnictwie w 4 projektach 

badawczych. Jest on też wiceprezesem  Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - oddział w 

Częstochowie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Na uwagę zasługuje 

też jego członkostwo w Radzie Naukowej „Res Politicae” – „Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie” oraz Radzie  Redakcyjnej czasopisma „Studia Wschodnioeuropejskie” 

- Instytut Europeistyki UW. 

Ad 3. Habilitant w roli dydaktyka wykłada min. takie przedmioty jak: polityka gospodarcza 

(wykłady, ćwiczenia); współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe (wykłady, 

ćwiczenia); geografia gospodarcza (wykłady, ćwiczenia); podstawy ekonomii (wykłady, 

ćwiczenia); finanse państwa i samorządu terytorialnego (wykłady, ćwiczenia); bezpieczeństwo 

ekonomiczne (wykłady, ćwiczenia); socjologia (wykłady, ćwiczenia). Pod jego  kierunkiem w 

Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zostało napisanych i 

obronionych 36 prac licencjackich. Uzyskał przy tym wysoką ocenę ewaluacyjną za 2013 r. – 4,79. 

Jest też posiadaczem 4 wyróżnień i nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, wśród 

których na szczególną uwagę zasługuje: w 2001 r. – wyróżnienie prof. Wiesława Pusia prorektora 

Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięte wyniki na Podyplomowym Studium Kształcenia w 

Zakresie Przedsiębiorczości organizowanym przez Wydział Zarządzania – Katedrę 

Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ oraz w 2010 r. – Nagroda Starosty Powiatu 

Radomszczańskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dr I. Kraś pełni też 

ważne funkcje. Jest ponadto członkiem Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w 



Częstochowie; sekretarzem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w 

województwie śląskim; członkiem Kierunkowego Zespołu  ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

AJD w Częstochowie oraz członkiem Wydziałowego Zespołu ds. opracowania misji i strategii 

Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie. Na uwagę zasługuje tez jego 

działalność publiczna, choćby jako wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Radomszczańskiego w 

latach 2006–2010, radnego Rady Miejskiej w  Przedborzu w latach 1998–2002 czy uczestnika prac  

kapituły „Perły Lublinieckiego Biznesu. Jako nagradzany nauczyciel dyplomowany był też 

powołany na eksperta z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli–– 2001r. Godne uwagi 

jest tez stałe doskonalenie zawodowe u habilitanta, w tym studia podyplomowe w zakresie 

zarządzania i marketingu – specjalność: zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe w zakresie 

przedsiębiorczości, studia podyplomowe w zakresie informatyki w szkole, udział w 

ogólnopolskich warsztatach metodologicznych dla habilitantów i doktorantów organizowanych 

przez Katedrę Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem 

Skarbu Państwa. 

Ad 4. Dokonania w ramach międzynarodowej współpracy habilitanta dotyczą: jego 

uczestnictwa w Międzynarodowej konferencji na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. 

Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) (wygłoszony referat: Instytucjonalne 

uwarunkowania działania banku centralnego w Unii Europejskiej); udziale w pracach 

ukraińskiego zespołu badawczego składającego się z politologów i historyków, którego efektem 

była publikacja Чи потрібний Євросоюзу валютний фонд? „Гілея: науковий вісник" Збірник 

наукових праць, Випуск 68, Київ 2013 (wydana przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Dragomanowa w Kijowie i Ukraińską Akademię Nauk) oraz do nawiązania współpracy z 

Uniwersytetem Koblenz-Landau (Niemcy), którego efektem był cykl wykładów prof. dra 

Siegmara Schmidta: A global actor? The EU in international politics oraz Democracy, 

Governance and Development in Sub-Sahara Africa, zrealizowanych w kwietniu 2013 r. w 

Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

     

          Dyskusja i konkluzja  

      Podstawę dokonanej przez Komisję habilitacyjną oceny dorobku naukowo- badawczego, 

dydaktycznego, popularyzatorskiego, organizacyjnego oraz w zakresie współpracy 

międzynarodowej, stanowiły nie tylko zaprezentowane powyżej informacje, zawarte w 

sporządzonym przez habilitanta autoreferacie oraz załączonym do niego wykazie publikacji i 



referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowych. Komisja przede wszystkim 

uwzględniła bowiem opinie recenzentów wyznaczonych w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

wnioski wynikające z przeprowadzonej na jej posiedzeniu dyskusji.  

      Komisja w trakcie posiedzenia, za największe osiągnięcie naukowe habilitanta uznała 

monografię zatytułowaną Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w 

latach 1997-2010, szczególnie pod kątem analizy prawidłowego usytuowania NBP (centrali i 

oddziałów)  w strukturze organów państwa oraz funkcji politycznych jakie pełni on w Polsce w 

ramach wpływu na politykę gospodarczą. Interesujące wg członków Komisji okazały się 

rozważania habilitanta dotyczące działań NBP idących w kierunku realizacji bezpośredniego celu 

inflacyjnego oraz kontrowersji związanych z potencjalnym pobudzaniem przy udziale banku 

centralnego wzrostu gospodarczego w kraju. Wg członków Komisji habilitant dostarczył dzieło, 

które może być traktowane jako dobry materiał źródłowy do dalszych pogłębionych badań, 

szczególnie w sytuacji niedostatku na polskim rynku wydawniczym znaczących publikacji 

politologicznych poświęconych działalności i roli NBP. Za główną zaletę dorobku habilitanta 

uznano właśnie fakt specjalizowania się w problematyce finansowej w środowisku 

politologicznym, które stosunkowo rzadko zagadnieniami będącymi przedmiotem oceny się 

zajmuje. Inny niż tzw. książka habilitacyjna dorobek naukowy dr I. Krasia  również uznano za 

spójny i dojrzały, umiejętnie łączący różne metody badawcze cechujące badania politologiczne  

(subdyscyplina : polityka gospodarcza). Doceniono też zaangażowanie habilitanta w dyskurs 

publiczny na temat skutków i terminu wejścia Polski do strefy euro oraz jego wyraźną fascynację 

tematem i zauważalną  pasję badawczą. Na pochwałę w opinii Komisji zasługuje aktywność 

konferencyjna habilitanta, który (z referatem) brał  udział w kilku istotnych konferencjach 

politologicznych w kraju, także jako moderator i organizator paneli. Dobrze oceniono też dorobek 

habilitanta pod względem metodologicznym i warsztatowym, podkreślając wagę tych elementów 

w uzyskaniu samodzielności naukowej. W związku z tym Komisja podkreśliła, że na korzyść 

habilitanta przemawia poprawność warsztatowa, znajomość źródeł i literatury dotyczącej 

przedmiotu badań. Większość artykułów przedstawionych przez niego do oceny napisana została 

poprawnie pod względem metodologicznym i merytorycznym w zakresie nauk politycznych. 

Dodatkowo pozytywnie oceniono dorobek popularyzatorski, dydaktyczny i organizacyjny dr I. 

Krasia oraz jego sukcesy w sferze samodoskonalenia zawodowego. Podkreślono dojrzałość 

habilitanta i jego ciekawą drogę rozwoju zawodowego, jako dyplomowanego nauczyciela, 

praktyka życia gospodarczego i społecznika.   



      Jednocześnie członkowie Komisji zgodnie zasygnalizowali też największy mankament 

przedłożonego wniosku, stanowi  niewystarczająca aktywność międzynarodową dr I. Krasia, 

zarówno pod kątem ilości wydanych publikacji, udziału w konferencjach, jak i kierowaniu 

zespołami badawczymi. Wskazano też na niski poziom uznania osiągnięć habilitanta w wymiarze 

ponadregionalnym. Większość publikacji dra I. Krasia ma bowiem nieco ograniczony, regionalny 

charakter wydawniczy. Widoczny jest też brak jego udziału w grantach  krajowych i 

międzynarodowych. 

        W toku dalszej dyskusji członkowie Komisji habilitacyjnej zgodnie stwierdzili, że dr  I. Kraś 

posiada odpowiedni zakres wiedzy, doświadczenia, umiejętności przejrzystego wywodu i 

potencjału badawczego, aby ubiegać się o kolejny stopień naukowy. W opinii Komisji prace i 

aktywność habilitanta potwierdzają że jest on dobrym i dojrzałym znawcą problematyki 

gospodarczej i finansowej. Była to ocena zgodna z sugestiami Przewodniczącego prof. K. A. 

Wojtaszczyka, który w podsumowaniu podkreślił, że w trzech wymaganych sferach: 

umiejętności, kompetencji i wiedzy, w obszarze naukowym, dydaktycznym i popularyzatorskim, 

przedłożony przez dra I. Krasia wniosek, spełnia wymogi zawarte w ministerialnym 

rozporządzeniu.   

       W dalszej kolejności, po ostatecznym wysłuchaniu opinii recenzentów oraz pozostałych 

członków Komisji habilitacyjnej, Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie jawnym  

(habilitant nie złożył wniosku o głosowanie tajne) w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego doktorowi Ireneuszowi Krasiowi. W głosowaniu udział wzięło 6 członków 

Komisji (dwóch recenzentów, dwóch członków, Przewodniczący i sekretarz Komisji). Wyniki 

głosowania jawnego były następujące: 6 osób opowiedziało się za nadaniem stopnia doktora 

habilitowanego dr I. Krasiowi,  0 osób było przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.  

Członkowie Komisji stwierdzili więc, że habilitant spełnia główne wymogi stawiane w 

postępowaniu habilitacyjnym wynikające z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja 

habilitacyjna przyjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego  dr Ireneuszowi Krasiowi.    



 


