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ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
 

 

 

I Sylwetka habilitanta 

Dr Rafał Glajcar w roku 1999 r. ukończył studia politologiczne na Wydziale 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Stopień naukowy doktora w zakresie 

dyscypliny nauki o polityce uzyskał w r. 2003 na tym samym Wydziale, na podstawie 

dysertacji zatytułowanej „Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w 

latach 1989-2000. Analiza porównawcza”. Pomyślnie zakończony przewód doktorski, 

umożliwił Habilitantowi zatrudnienie na stanowisku najpierw asystenta, a potem 

adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.  

Analiza kariery dra R. Glajcara pozwala stwierdzić, że ma On należyte 

przygotowanie teoretyczne i praktyczne – zdobyte m.in. pod kierunkiem prof. S. 

Wróbla (promotora w przewodzie doktorskim) do prowadzenia badań naukowych w 

zakresie nauk o polityce. Niewątpliwie studia magisterskie i doktoranckie, 

uczestnictwo w seminarium doktorskim oraz udział w pracach wielu zespołów 

badawczych, umożliwiły rozwinięcie predyspozycji do badania zwłaszcza roli 

wybranych instytucji we współczesnym systemie politycznym Polski.  

II Ocena osiągnięcia naukowego będącego podstawą wniosku o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego 

 Osiągnięciem naukowym, które Habilitant wskazał jako podstawę wniosku o 

najwyższy stopień naukowy, jest monografia pt. „Demokratyczny reżim polityczny. 

Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej”, która ukazała się w 

2015 roku. Zawiera ona rezultaty badań nad zagadnieniem niewątpliwie bardzo 

istotnym dla naukowego poznania mechanizmów funkcjonowania systemu 

politycznego RP. Ukazanie i ocena czynników determinujących relacje między 

władzą ustawodawczą i wykonawczą, a także sformułowanie na tej podstawie 
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wniosków jest przecież ważnym zadaniem politologii. Chociaż zagadnienia takie były 

wielokrotnie już poruszane w literaturze, to jednak miały one najczęściej charakter 

fragmentaryczny lub przyczynkarski. Autor ocenianego dzieła podjął się ambitnego 

zadania, jakim stało się ukazanie pozycji ustrojowej wymienionych władz i 

wzajemnych stosunków między nimi w latach 1989-2015, a więc w całym okresie 

odchodzenia od komunistycznego systemu społecznego. Badanie instytucji lub 

zjawiska w tak dużym przedziale czasowym niewątpliwie daje dobre podstawy do 

porównań oraz umożliwia sformułowanie trafnych ocen i wniosków. Należy także 

zauważyć, że ustalenia zawarte w literaturze ukazującej specyfikę życia politycznego 

szybko się dezaktualizują z uwagi na dużą zmienność warunków, w jakich działa 

system polityczny i poszczególne jego elementy. Dlatego też zachodzi konieczność 

ciągłego ponawiania badań wskazanego fragmentu społecznej rzeczywistości. 

Działalność naukowa Habilitanta doskonale wpisała się w to zapotrzebowanie. 

Ustalenie prawidłowości wpływających na role wypełniane przez legislatywę i 

egzekutywę z uwzględnieniem kontekstu ich współdziałania lub rywalizacji może się 

przyczynić do zwiększenia efektywności polskiego systemu politycznego. 

  Oceniając ww. pracę stwierdzam, że Autor prawidłowo określił plan badań 

naukowych, którego zarys przedstawił we „Wstępie”. Przede wszystkim wskazał „cel 

główny” badań, cele szczegółowe, pytania badawcze oraz hipotezy. Postanowił On 

m.in. „ukazać specyfikę relacji w trójkącie: parlament – prezydent – rząd na tle 

procesów demokratycznej transformacji polskiego systemu politycznego …”. Za ważne 

zadania badawcze uznaję także „dynamiczne ujęcie zarysowanej problematyki” oraz 

porównywanie polskiej rzeczywistości „do tradycyjnych modeli” systemu rządów, do 

których zaliczył „parlamentaryzm, prezydencjalizm i semiprezydencjalizm”. Zaś – co 

jest także bardzo ważne – politologiczny charakter badań gwarantowało „wyjście poza 

stricte normatywny aspekt analizy”.  

 Autor określił cztery podstawowe pytania badawcze. Zapowiedział też, że próba 

odpowiedzi na każde z nich umożliwi weryfikację kolejnej, odpowiadającej danemu 

pytaniu hipotezy (wg mnie tezy, ponieważ hipoteza powinna być sformułowana w 

trybie przypuszczającym) uznając m.in., iż „po wejściu w fazę konsolidacji demokracji 

następuje zmniejszenie zidentyfikowanego rozziewu” … „między konstytucyjnym 
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wzorcem a reżimem politycznym sensu stricte in action”. Przyjęcie takich założeń 

uznaję za trafne i cenne dla rozwoju wiedzy naukowej. Świadczy też o dojrzałości 

habilitanta i Jego przygotowaniu do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. 

 Autor ocenianej monografii wskazał też neoinstytucjonalizm, jako perspektywę 

teoretyczną, która umożliwiła realizację zamierzeń. Wybór metod badawczych 

niezbędnych do realizacji wskazanych celów naukowego postępowania nie budzi 

zastrzeżeń zwłaszcza, że został on przekonywująco uzasadniony. Dokonane wybory, 

biorąc pod uwagę określone cele, uznaję za trafne. 

 Struktura pracy jest logiczna, a kolejność rozdziałów merytorycznie poprawna. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza rozdział pierwszy. W sposób ciekawy ukazano w nim 

podstawy teoretyczne przeprowadzonych badań i wywodów ukazanych w następnych 

rozdziałach oraz podstawowe czynniki wpływające na kierunki rozwoju reżimu 

politycznego. W następnych rozdziałach kompetentnie i stosunkowo kompleksowo 

przedstawiono kształtowanie się takiego reżimu kolejno w latach 1989-1991, 1991-

1992, 1992-1997 oraz 1997-2015. Kryteria podziału dziejów demokracji w III RP 

uznaję za uzasadnione.  

 Na podstawie analizy treści ocenianej książki stwierdzam, że Habilitant w 

rezultacie przeprowadzonych badań określił wiele istotnych dla naukowego poznania 

ocen i wniosków, które najczęściej zostały umieszczone na ostatnich stronach 

rozdziałów. M.in. prawidłowo zauważył On, że w latach 1989-1991 ”funkcjonowanie 

formalnego układu instytucjonalnego zostało w znacznym stopniu zmodyfikowane 

względami o charakterze kontekstowym” (s. 237). Trafnie też określił On 

funkcjonujący w końcówce takiego przedziału czasowego reżim polityczny jako 

prezydencko-parlamentarny. Natomiast specyfiką wydarzeń rozgrywających się 

między grudniem 1991 a końcem roku następnego, była tocząca się rywalizacja 

między parlamentem, prezydentem i rządem o kształt reżimu politycznego. Autor 

słusznie zauważył, iż nie dała ona rozstrzygnięcia, ponieważ na przełomie 1991 i 1992 

r. „nadal otwarta pozostawała kwestia, czy reżim polityczny będzie rozwijał się w 

warunkach semiprezydencjalizmu, czy też nastąpi przesunięcie w stronę 

parlamentaryzmu”. Trafnie też skonstatował, że w dokonujących się przemianach „w 

miarę upływu czasu coraz mniejszą rolę odgrywały dziedzictwo przeszłości i obce 
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wzorce ustrojowe” (s. 292). Zaś w okresie obowiązywania tzw. małej konstytucji z 

1992 r. nastąpiło „umocnienie się premierowsko-prezydenckiej odmiany 

semiprezydencjalizmu” oraz wzrosło „znaczenie reguł nieformalnych, które 

zastępowały reguły formalne”. Zgadzam się również z tym, że doświadczenia 

zwłaszcza z okresu prezydentury L. Wałęsy przyczyniły się do ewolucji reżimu 

politycznego w kierunku parlamentaryzmu. Podobnie oceniam wyniki analiz ukazane 

w rozdziale ostatnim. Habilitant doszedł tam do słusznego wniosku, że w latach 1997-

2015 „realizowany model reżimu politycznego sensu stricto odpowiadał w znacznym 

stopniu wzorcowi konstytucyjnemu” i wykazywał „cechy typowe dla modelu 

parlamentarnego, z tym że nie w wersji klasycznej, ale zracjonalizowanej” (s. 485). 

 W „Zakończeniu” interesujące jest zwłaszcza zwrócenie uwagi na różnorodność 

i wielość czynników kształtujących reżim polityczny. Na uznanie zasługuje 

dostrzeżenie przez Habilitanta dużej roli w tym kształtowaniu „niezliczonej ilości 

nieformalnych instytucji”, których oddziaływanie jest możliwe w demokratycznym 

państwie.  

 Rozważania Habilitanta oparte zostały na bazie, na którą składają się liczne 

źródła, opracowania, artykuły publicystyczne oraz materiały ogłoszone w Internecie. 

Wśród wymienionych opracowań o charakterze naukowym, znajdują się wszystkie 

ważne i ważniejsze polskich i zagranicznych badaczy, jakie mogły być wykorzystane 

przy realizacji zamierzeń badawczych. Sporządzona „Bibliografia” jest zbiorem 

bardzo bogatym. O jej rozmiarach świadczy to, że spisana ona została na stronach od 

495 do 538, obejmując – jak Autor podaje – „tylko dokumenty i publikacje cytowane i 

przywołane w pracy”. Niewątpliwie oceniany wykaz źródeł i opracowań może stać się 

solidnym punktem wyjścia do dalszych badań nad wybranymi elementami systemu 

politycznego i najnowszą historią polityczną RP. 

Podsumowując stwierdzam, że: 

a) oceniana książka jest najbardziej naukowo dojrzałym opracowaniem 

Habilitanta. Potwierdzeniem tego są ukazane w niej analizy, oceny i 

przekonujące wnioski; 

b) wiele spostrzeżeń Autora ocenianej pracy należy uznać za bardzo trafne. 

Chociaż w znacznej części nie stanowią one Jego naukowego odkrycia, to 
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cenne jest to, iż dochodzi On do nich w drodze pogłębionej analizy 

prezentowanych zjawisk i procesów, wykazując się wiedzą, umiejętnością 

wnioskowania, znajomością determinantów życia politycznego oraz 

świadomością jego złożoności;  

c) praca została napisana w sposób interesujący i przystępny;  

d) wartość opracowania podnosi zdefiniowanie terminów wykorzystywanych do 

opisu, analizy i oceny reżimu politycznego w Polsce w latach 1989-2015; 

e) analizę ocenianych rozważań ułatwiają i uatrakcyjniają schematy (28) tabele 

(35) i wykresy (4), które w zdecydowanej większości zostały opracowane 

samodzielnie przez Autora; 

f) praca jest napisana poprawnie pod względem metodologicznym i językowym.  

Na podstawie lektury ocenianej książki stwierdzam, że Habilitant zna drogi 

prowadzące do naukowego poznania i potrafi z nich należycie korzystać. Ich treść 

potwierdza dużą Jego wiedzę i umiejętność twórczego korzystania z dotychczasowego 

dorobku nauki. Sposób przeprowadzenia analiz ukazanych w ocenianej pracy 

świadczy także o dojrzałości metodologicznej Habilitanta oraz umiejętność syntezy i 

formułowania wniosków. Tezy, którymi kończy On swoje rozważania uznaję za 

prawidłowe i uzasadnione wynikami przeprowadzonych badań. 

Do osiągnięć Habilitanta, które przyczyniły się do rozwoju naukowego 

poznania, a przede wszystkim dyscypliny nauki o polityce m.in. zaliczam:  

 istotny wkład do rozwoju podstaw teoretycznych badań systemu politycznego, 

zwłaszcza w okresie przechodzenia od autorytarnej do demokratycznej jego 

formy; 

 ukazanie i ocena dużej różnorodności czynników determinujących takie 

przechodzenie oraz ewolucję demokratycznego reżimu politycznego od 

nieskonsolidowanej do skonsolidowanej jego postaci;  

 przedstawienie genezy i etapów kształtowania się obecnej formy takiego 

reżimu w Polsce;  

 stosunkowo kompleksowe ukazanie ważnego fragmentu życia politycznego III 

RP; 
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 stworzenie podstaw do dalszych badań polskiego systemu politycznego oraz 

formułowania prognoz jego ewolucji.  

Oceniane dzieło, stanowiące wskazane przez Habilitanta osiągnięcie naukowe 

napisane zostało z wykorzystaniem kategorii i metodologii właściwych dla dziedziny 

nauk społecznych, a zwłaszcza – co szczególnie podkreślam – dyscypliny nauki o 

polityce. Zatem może ono być zasadniczą podstawą ubiegania się o kolejny stopień 

naukowy w zakresie tej dyscypliny nauki. 

III Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

 Poza książką uznaną za osiągnięcie naukowe, Habilitant ogłosił drukiem 

jeszcze kilkadziesiąt innych prac naukowych. Przedstawiony do oceny spis takich 

publikacji, które ukazują rezultaty Jego badań prowadzonych po uzyskaniu stopnia 

doktora obejmuje: dwie książki napisane wspólnie z innymi autorami (Habilitant 

deklaruje, że ma udział w ich powstaniu na poziomie 33%); 10 artykułów w 

czasopismach naukowych, w tym trzy w języku angielskim zamieszczone w 

czasopismach polskich i jeden w czasopiśmie zagranicznym; 26 rozdziałów w pracach 

zbiorowych, w tym pięć napisanych wspólnie z innym autorem lub innymi autorami 

oraz jedną ogłoszoną drukiem recenzję pracy naukowej. Był także czterokrotnie 

współredaktorem wieloautorskich monografii. Trzy z nich ukazały się w Katowicach, 

a jedno nakładem Wydawnictwa Sejmowego. Wartość większości artykułów podnosi 

opublikowanie ich przez periodyki umieszczone na liście B czasopism naukowych 

prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do publikacji 

ukazujących przedhabilitacyjny dorobek nie zaliczam monografii powstałej na bazie 

dysertacji doktorskiej. Dzieło to zawiera bowiem wyniki badań „nagrodzonych” już 

stopniem naukowym doktora.  

Wszystkie teksty zaliczone do tej części ocenianego dorobku napisane zostały 

poprawnie pod względem metodologicznym. Z reguły rozpoczynają się od 

zarysowania problemu, określenia pytań badawczych i podstaw teoretycznych 

podjętych rozważań, a kończą ciekawymi wnioskami przyczyniającymi się do 

wyjaśnienia wybranego zagadnienia. Oparta na krajowych i zagranicznych źródłach i 

opracowaniach analiza instytucji, zjawisk i procesów, najczęściej prowadziła Autora 
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także do podjęcia próby ukazania prognozy rozwoju badanego fragmentu otaczającej 

nas polskiej, niekiedy czeskiej, słowackiej lub węgierskiej rzeczywistości.  

Analiza jakościowa prac zaliczonych do dorobku naukowego pozwala  

stwierdzić, że zostały one napisane na tematy aktualne i istotne z punku widzenia 

potrzeb naukowego poznania. Mieszczą się one w polu badawczym nauk o polityce.   

Uwidoczniony w ocenianych tekstach sposób narracji oraz umiejętność 

argumentowania potwierdzają dużą wiedzę ich Autora i predyspozycje do pracy 

naukowej. Zwiększająca się jakość kolejno publikowanych prac świadczy również o 

Jego systematycznym rozwoju naukowym. 

  Podsumowując stwierdzam, iż osiągnięcia naukowo-badawcze dr. R. Glajcara, 

spełniają wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego pod względem ilościowym i jakościowym na poziomie zdecydowanie 

i jednoznacznie pozytywnym. Niewątpliwie przyczyniły się one do rozwoju w 

szczególności nauki o systemach politycznych, które pozostaje subdyscypliną nauk o 

polityce.     

IV Indeks Hirscha, cytowania 

Wg Harzing’s Publish or Perish prace Habilitanta były 17 razy cytowane, zaś indeks 

Hirscha dla Habilitanta wynosi 2, co uznaję – biorąc pod uwagę warunki do 

prowadzenia badań naukowych i publikowania, jakie może zapewnić polska uczelnia - 

za wynik na poziomie dostatecznym. 

V Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub 

udział w takich projektach 

 Habilitant dotychczas nie kierował międzynarodowym lub krajowym projektem 

badawczym finansowanym ze środków KBN, NCN lub innej podobnej instytucji 

zajmującej się rozdziałem środków na badania naukowe. Jednak pełnił funkcje  

koordynatora lub kierownika w projektach realizowanych ze środków Uniwersytetu 

Śląskiego. Był także wykonawcą w zespole realizującym granty przyznane przez 

MNiSzW oraz Towarzystwo Inicjatyw Naukowych. 

VI Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych 

 Habilitant przedstawił dokumentację potwierdzająca Jego uczestnictwo w  38 

krajowych konferencjach naukowych. Jednak tylko w 11 przypadkach uczestnictwo 
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takie było połączone z prezentacją wyników swych badań w formie referatu. 

Osiągnięcia w zakresie aktywności konferencyjnej oceniam na poziomie 

dostatecznym. Zauważalny jest też brak udziału w konferencjach zagranicznych. 

VII Osiągnięcia dydaktyczne 

 Habilitant ma duże osiągnięcia w pracy dydaktycznej głównie w Instytucie 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, gdzie prowadził wykłady i ćwiczenia z 

przedmiotów m.in. takich jak: „System polityczny RP”; „Wprowadzenie do nauki o 

państwie i prawie” oraz „Teoria polityki”. Prowadził także seminarium dyplomowe na 

poziomie studiów pierwszego stopnia. Wypromował ponad stu absolwentów takich 

studiów. Wszystkie zajęcia powierzone Habilitantowi wymagały prezentowania 

przede wszystkim wiedzy politologicznej i pozostawały w zainteresowaniu jego 

specjalności naukowej. Stwierdzam, że Habilitant posiada duże i wysoko oceniane 

osiągnięcia dydaktyczne. Potwierdza to m.in. nagroda za taką działalność przyznana 

przez Rektora UŚ w 2006 r.   

VIII Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki 

 Dr R. Glajcar ma też widoczne osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki i 

upowszechnianiu naukowej wiedzy. Od 2010 r. prowadzi zajęcia dla uczestników 

wakacyjnych naukowych obozów dziennikarskich. Był uczestnikiem seminariów, w 

trakcie których prezentował politologiczną wiedzę z zakresu decentralizacji władzy, 

samorządu terytorialnego, praw człowieka oraz organizacji pozarządowych. W tym 

celu podejmował współpracę m.in. z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

Fundacją Akademicką IPSO ORDO, Gminą Goleszów itd. Podsumowując 

stwierdzam, iż bardzo wysoko oceniam działalność Habilitanta w zakresie 

popularyzacji nauki.  

IX Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i współpraca międzynarodowa  

 Habilitant nie odbywał zagranicznych staży naukowych. Niewątpliwie udział w 

międzynarodowej współpracy naukowej jest słabą stroną wniosku Habilitanta o 

nadanie najwyższego stopnia naukowego.  

X Inne osiągnięcia habilitanta   

 Dr R. Glajcar pełni także funkcje, które są dowodem uznania dla Jego wiedzy, 

kompetencji i umiejętności oraz pozycji w środowisku badaczy. Np. od 2009 r. jest 
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sekretarzem znakomitego czasopisma naukowego „Studia Politicae Univesitatis 

Silesiensis”, które Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieścił na liście B 

czasopism naukowych. W ubiegłym roku Rada Instytutu powierzyła mu funkcję 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. Był również członkiem zespołu 

oceniającego wnioski doktorantów o środki na badania naukowe na Wydziale Nauk 

Społecznych UŚ.  

Konkluzja 

Stwierdzam, że Habilitant posiada osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a 

także dorobek dydaktyczny i popularyzatorski na poziomie wystarczającym do 

uzyskania kolejnego stopnia naukowego. W szczególności przedstawił interesujące i 

rozmiarami imponujące osiągnięcie naukowe, które oceniam jednoznacznie pozytywnie. 

Jest ono potwierdzeniem Jego systematycznego rozwoju naukowego oraz stanowi 

znaczny wkład do naukowego poznania procesu kształtowania się reżimu politycznego 

III RP. Ponieważ zagadnienie takie pozostaje w zainteresowaniu nauk o polityce, 

Habilitant przyczynił się do rozwoju właśnie tej dyscypliny naukowej. W ten sposób 

spełnił On wymogi określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Habilitant 

wypełnił także większość wymagań szczegółowych wymienionych w par. 4 i 5 

rozporządzenia MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W związku 

tym popieram wniosek o nadanie dr. Rafałowi Glajcarowi stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 

         


