
Informacja w trybie art.119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce o wynikach konkursu 

Instytucja: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Instytut Historii 

Miasto: Częstochowa 

Stanowisko: profesor zwyczajny  

Dziedzina nauki: nauki  humanistyczne 

Dyscyplina naukowa: historia 

Numer konkursu: WFH/1220/35/2018 

Data ogłoszenia: 1.X.2018 r. 

Termin składania ofert: 1.XI.2018 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.XI.2018 r. 

Ilość zgłoszeń: 1 

Kandydat, który wygrał konkurs: prof. dr hab. Janusz Spyra 

Uzasadnienie : Komisja podjęła decyzję w oparciu o dorobek naukowy Kandydata, który 

prezentował się imponująco, zawiera monografie i publikacje w czasopismach punktowanych 

z listy ministerialnej oraz zagranicznych. Ogółem lista jego publikacji składa się z 238 pozycji, 

w tym 8 monografii w formie książek, 6 edycji krytycznych , 57 artykułów w czasopismach 

naukowych, 124 rozdziały w monografiach zbiorowych, poza tym redakcja 17 prac 

zbiorowych, oraz 21 biogramów w leksykonach biograficznych i 5 drukowanych recenzji. W 

okresie po uzyskaniu habilitacji opublikował 85 prac naukowych, w tym krytyczną edycję pism 

ks. Leopolda Jana Szersznika, wydał drukiem 5 monografii, w tym po niemiecku w 

renomowanym wydawnictwie Petera Langa w Berlinie, 23 artykuły w czasopismach 

naukowych, 48 rozdziałów w monografiach zbiorowych, sam redagował 6 prac zbiorowych, 

ponadto przygotował hasło do austriackiego leksykonu biograficznego oraz 1 drukowaną 

recenzję. Uczestniczył, wygłaszając autorskie referaty, w 13 konferencjach krajowych oraz 18 

międzynarodowych, z których kilka sam organizował. Był albo jest członkiem kilku zespołów 

badawczych, także międzynarodowych, sam kierował grantami finansowanych ze środków 

Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Zwieńczeniem jego dotychczasowej kariery jest uzyskanie tytułu profesora nauk 

humanistycznych, co nastąpił w dniu 15 września 2017 r.  Pod uwagę wzięto także długoletnie 

doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej: prowadzenie różnych przedmiotów 

historycznych zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na studiach 

doktoranckich. Kandydat ponadto pełnił różne funkcje administracyjne, w tym prodziekana ds. 

nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD (od 2012 r.). Ważnym elementem 

działalności Kandydata była także popularyzacja wiedzy wśród młodzieży gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej. 

 

 

       Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

       prof. UJD dr hab. Agnieszka Czajkowska 

 

 


