
dr Elżbieta Kotkowska      Poznań 30.05.2016 

Adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu 

Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

 

Centralna Komisja 

ds. Stopni i Tytułów 

Plac Defilad 1  

00-901 Warszawa 

 

 

Wniosek 

z dnia 30 maja 2016 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk teologicznych 

 

1) Imię i nazwisko: Elżbieta Kotkowska 

2) Stopień: doktor nauk teologicznych  

3) Tytuł osiągnięcia naukowego: Nicejskie ὁμοούσιος w procesie inkulturacji wiary w 

Bóstwo Syna. Studium teologicznofundamentalne na tle tradycji, Poznań, Wydział 

Teologiczny UAM, 2015, ss. 300. 

4) Jednostka organizacyjna wskazana do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1A, 45-342 Opole. 

5) Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 

6) Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7) Informacja o przebiegu poprzedniego postępowania habilitacyjnego:  

a) W dniu 03.01.2011 złożyłam wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na 

Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. 

b) W dniu 22.03.2011 wszczęto przewód habilitacyjny uchwałą Nr 30/WT/2010/11 Rady 

Wydziału ds. promocji kadry naukowej, na podstawie dorobku naukowo-badawczego 

oraz pracy habilitacyjnej pt.   Ku metodzie integralnej w teologii fundamentalnej. 

Sposoby konstruowania interdyscyplinarnych działań w poszukiwaniu »locorum 

theologicorum«. Zastosowanie i weryfikacja na przykładzie życia i twórczości Simone 

Weil. Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 2010, s. 308. 

c) W dniu 07.12.2011 złożyłam podanie o umorzenie, na ówczesnym etapie, 

postępowania wykorzystując przysługujące mi prawo zgodne z art. 105 nr 1-2 KPA.   

d) W dniu 19.12.2011 podjęto Uchwałę Nr 26/WT/2011/12 o umorzeniu postępowania w 

przewodzie habilitacyjnym.    

 

         Podpis   

        

Załączniki: 

1. Odpis dyplomu doktorskiego  

2. Autoreferat w języku polskim (załącznik 1) 



3. Autoreferat w języku angielskim (załącznik 2) 

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach 

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki (załącznik 3) 

5. Dane teleadresowe (załącznik 4) 

6. Płyta – 2 x CD z elektroniczną wersją pełnej obowiązującej dokumentacji. 


