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RECENZJA 

dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz popularyzatorskiego dr. Vadyma 

Zheltovskiego w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o polityce i administracji, prowadzonym przez Radę Wydziału Nauk Politycznych i 

Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego  1

Sylwetka naukowa Habilitanta 

 Habilitant jest absolwentem Narodowego Uniwersytetu Akademia Ostrogska w Ostrogu na 

Wydziale Języków Romańsko-Germańskich na Ukrainie, gdzie obronił pracę dyplomową i uzyskał 

tytuł magistra na kierunku filologia angielska. Studia doktoranckie ukończył w Polsce na Akademii 

Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (2008-2011), gdzie decyzją Rady Wydziału Nauk 

Politycznych nadano stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na 

podstawie rozprawy nt. Iraq Issue in the Rhetoric of George W. Bush (Pre-war and War Periods, 

2001 -2008), promotor – prof. dr hab. A. Żukowski. Z przedstawionego przez Habilitanta 

autoreferatu wynika, że przewód doktorski został sfinalizowany przed terminem, w ciągu niecałych 

trzech lat (wrzesień 2008 – lipiec 2011), a dysertacja doktorska została opublikowana pod tym 

samym tytułem jeszcze przed obroną w 2010 roku (Iraq Issue in the Rhetoric of George W. Bush 

(Pre-war and War Periods, 2001-2008, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 290). 

Monografia nie była dołączona do materiałów dorobku naukowego Habilitanta. 

 Podstawa prawna recenzji: Postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Naukowej 1

Dyscyplin Nauk o Polityce i Administracjo oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego informuję 
uprzejmie, że 3 września 2019 roku, działając na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1789),  w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U z 2018 r. poz. 1669, zwana 
dalej ustawą) Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych powołała komisję w celu przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego dr. Vadyma Zheltovskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 
polityce. W dniu 4.03.2020 na podstawie zmian Centralnej Komisji do powyższego Postanowienia zostałam powołana 
na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr V. Zheltovskiego.
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 Podstawowym miejscem pracy Habilitanta jest Wydział Nauk Politycznych Akademii 

Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, gdzie został zatrudniony we wrześniu 2013 roku. 

I. Ocena dorobku naukowego 

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy oraz wykaz osiągnięć dydaktycznych, naukowo-

popularyzatorskich i organizacyjnych dr. V. Zheltovskiego składa się z: monografii pt. Self-

government in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 20l9, ss. 320; 20 artykułów (do wglądu w wersji elektronicznej – 
7, przyjęte do druku - 4), autoreferatu w języku polskim i angielskim, wykazu dorobku habilitacyjnego oraz 
Wniosku do CK ds. Stopni i Tytułów.   

1. Monografia habilitacyjna   

 Self-government in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, Wydawnictwo Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 20l9, ss. 320. 

	 W przypadku badań politologicznych dotyczących zmian i reform w systemie samorządów 

ukraińskich badacz stoi przed trudnym wyzwaniem, gdyż powinien na bieżąco śledzić zmiany 

ustawowe, analizować ich realizacje w odniesieniu do konkretnych przypadków oraz uwzględniać 

liczne czynniki o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, mających wpływ na przebieg tych 

reform. Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne na Ukrainie po 2014 roku 

nacechowane są trwającym konfliktem zbrojnym z Rosją, co często powoduje przeniesienie ciężaru 

priorytetów decentralizacji władzy na sektory związane z umocnieniem sił zbrojnych państwa. W 

społeczeństwie ukraińskim można spotkać się też z opiniami, że zbyt duże usamodzielnienie się 

regionów od centrum może zagrażać bezpieczeństwu państwa.  

 Recenzowana monografia składa się z części wstępnej, sześciu rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, wykazu tabel i diagramów, aneksów i słownika pojęć terminologii w języku 

ukraińskim (transliteracja w jęz. angielskim) i polskim z zakresu reformy samorządowej. 

Przedstawiony układ pracy jest przejrzysty, czytelny i logiczny. Autor monografii określił zadania 

badawcze, sformułował  hipotezę główną oraz pięć hipotez cząstkowych. We wstępie recenzowanej 

pracy zaznaczono, że zaprezentowane rozważania obejmują okres od 1991 roku do 2016 roku, ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu po Euromajdanie (s. 8, ss. 15-16). Tak zaznaczona cezura 

czasowa narzuca pewne ograniczenia badawcze, ponieważ uwzględnia dość krótki odcinek 

czasowy post-Majdanu oraz pozwala na prześledzenie tylko jego początkowego etapu. Z kolei 
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wskazanie na genezę samorządności na Ukrainie oraz przedstawienie jej rozwoju na 

poszczególnych etapach budowania państwowości ukraińskiej daje podstawy do stwierdzenia, że 

Autor dążył do zaprezentowania procesu jako całości, a nie tylko wybranego fragmentu 

transformacji ustrojowej. Należy podkreślić, że od 2017 roku do początku maja 2020 roku (na 

chwilę powstania recenzji) proces legislacyjny w dziedzinie reform samorządowych oraz zmiany w 

systemie organów samorządowych na Ukrainie nie zwalniają tempa, np. tylko do ustawy o 

samorządach terytorialnych w okresie od stycznia 2017 roku do marca 2020 wniesionych zostało 25 

zmian . 2

 W pierwszym rozdziale monografii (The issue of local self-government as the subject of 

theoretical research) Autor zaprezentował teoretyczne rozważania dotyczące procesów 

decentralizacji, skoncentrował się na wyjaśnieniu podstawowych pojęć z zakresu poruszonej 

problematyki. Autor skupił się na przedstawieniu zarysu modeli funkcjonowania samorządów we 

współczesnej Europie Zachodniej, jak również zwrócono uwagę na specyfikę kształtowania się 

samorządów lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zauważalne, że Habilitant szczególną 

uwagę poświęcił pracom polskich badaczy zajmujących się kwestiami przebiegu reformy 

administracyjnej oraz funkcjonowaniem samorządów w Polsce (J. Regulski , A. Lutrzykowski, H. 3

Izdebski, A. Piasecki, G. Rydlewski, S. Wykrętowicz oraz in.). Nakreślony w pierwszym rozdziale 

zarys teoretyczny oraz przegląd specyfiki funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie 

stanowi tło do dalszych rozważań dotyczących przebiegu zmian i reform na Ukrainie w dziedzinie 

funkcjonowania samorządów lokalnych. Autor zwraca uwagę na ważne wydarzenia polityczne w 

historii współczesnej Ukrainy, które miały wpływ na przebieg zmian w państwie, szczególnie 

uwzględnił przy tym Rewolucję Godności, która spowodowała kolejny etap zmian systemowych, a 

także miała wpływ na intensyfikację wdrożenia reformy samorządowej w państwie.       

 Przedstawienie zarysu podstaw prawnych reformy samorządowej na Ukrainie, zmiany i 

tworzenie nowych norm prawnych, spowodowanych zmianami politycznymi na poszczególnych 

etapach budowania państwowości ukraińskiej traktuje drugi rozdział pt. Local Self-government in 

Official Agenda of Ukrainian Authorities. Autor odwołuje się do licznych ustaw w dziedzinie 

samorządności na Ukrainie, które powstawały w czasie sprawowania władzy przez poszczególnych 

prezydentów i rządów i odzwierciedlały w dużym stopniu preferencje i priorytety partii i 

 Закон України Про місцеве самоврядування в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, 2

ст.170), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/280/97-%D0%B2%D1%80, [dostęp: 20.04.2020].

 Warto zaznaczyć, że nazwisko nestora reform samorządowych w Polsce prof. Jerzego Regulskiego jest na Ukrainie 3

bardzo dobrze rozpoznawalne w środowiskach teoretyków reform, jak i bezpośrednio praktyków-samorządowców. 
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ugrupowań politycznych . W rozdziale konsekwentnie podkreślano poziom i znaczenie zmian 4

legislacyjnych po Rewolucji Godności, jednak Habilitant wnioskuje, że dopiero zmiany do ustawy 

zasadniczej Ukrainy zagwarantują nieodwracalność zapoczątkowanych reform samorządowych w 

państwie. Na potrzeby realizacji założeń badawczych, które są podporządkowane tematowi 

określonemu w tytule monografii, Autor prezentuje jedynie wybrane zagadnienia prawne dotyczące 

funkcjonowania samorządów na Ukrainie, należy przy tym zauważyć, że nakreślona problematyka 

stanowi inspirującą zapowiedź do kontynuacji badań w tym kierunku. 

 Mankamentem technicznym w danym rozdziale (i kolejnych) jest brak tytułów aktów 

prawnych w tekście głównym, a szczególnie w przypisach, gdzie podawano jedynie adres strony 

internetowej ustawy, do której Autor się odwołuje, jednak już w bibliografii nota bibliograficzna 

jest pełna. Ta uwaga dotyczy także innych cytowanych źródeł, dostęp do których jest w wersji 

elektronicznej . W rozdziale zauważono także inne niedopracowania redakcyjne, na przykład w 5

cytowanej przez Autora publikacji pt. What to choose when there’s nothing to choose from (http://

voxukraine.org/2014/10/20/political-parties-programs-what-to-choose-when-theres-nothing-

tochoose-from/) zabrakło nazwiska autorki – Ilona Sologoub (s. 80). Wskazana publikacja nie jest 

uwzględniona w bibliografii. Warto także zaznaczyć, że tytuły aktów prawnych ustawodawstwa 

ukraińskiego, do którego Habilitant się odwołuje, tłumaczone są przez Autora recenzowanej 

monografii, nie stanowią natomiast tłumaczenia oficjalnego. Prezentując założenia reformy 

konstytucyjnej w kontekście świadomości publicznej oraz oczekiwaniach społeczeństwa 

ukraińskiego, Autor przywołał dość obszerne badania Centrum Razumkowa  na ten temat, które 6

zostały przeprowadzone w 2015 roku (ss. 92-94). Wydaje się, że odtwórcze „kopiowanie” 

gotowych diagramów i wykresów było zbędne, wystarczającym byłby komentarz na temat tych 

badań, ponadto pojawia się pytanie czy podobne badania zostały przeprowadzone również przez 

inne ośrodki analityczne lub akademickie. 

 Polska reforma administracyjna oraz pozytywny wynik decentralizacji państwa wzbudza 

zauważalne zainteresowanie w politycznych i naukowych kręgach na Ukrainie, a szczególna uwaga 

 Na ten temat zob. np.: W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987 4

- 2004), Wrocław 2006, ss. 146 - 155.

 Niektóre z podawanych w rozdziale adresów portali/stron internetowych nie są dostępne, co utrudnia zrozumienie o 5

jaki tytuł publikacji chodzi, zob. np.: http://buknews.com.ua/page/eksperty-kvu-pidtverdyly-shcho-u-prohramakh 
-odnoho-z-magorytarnykh-kandydativ-ta-odniiei-z-politychnykh-partii-predstavliayut- 
rizni-chastyny-politychnoho-spektru-mistytsia-identychnyi-tekst.html, s. 79; http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/
regions, s. 130 recenzowanej monografii.

 Centrum Razumkowa - ukraiński pozarządowy ośrodek analityczny, zajmuje się badaniami w dziedzinie gospodarki i 6

polityki, uznawany za jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Europie Środkowej i Wschodniej według rankingu 2019 
G l o b a l G o To T h i n k Ta n k I n d e x R e p o r t , z o b . : h t t p : / / r a z u m k o v . o r g . u a / u p l o a d s /
2019_Global_Go_To_Think_Tank_Index_Report.pdf, [dostęp: 2.05.2020]. 
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do tego procesu jest zwracana bezpośrednio przez przedstawicieli władz samorządowych. Bliskość 

geograficzna między państwami oraz aktywna współpraca polskich samorządów wszystkich 

szczebli  z przedstawicielami ukraińskich samorządów sprzyjają dzieleniu się doświadczeniami 7

reformy samorządowej w Polsce. W trzecim rozdziale pt. Polish Experience of Self-governance in 

Context of Polish–Ukrainian Cooperation Autor oparł swoje rozważania na badaniach 

komparatystycznych, prezentując założenia polskiej reformy samorządowej, wskazując na jej 

sukcesy oraz wyzwania oraz odniósł się do doświadczeń polsko-ukraińskiej współpracy 

samorządowej. W zaprezentowanej analizie Autor uwzględnił także szerszy kontekst współpracy 

polsko-ukraińskiej, odniósł się do założeń unijnych oraz podkreślił znaczenie Rady Europy dla 

relacji bilateralnych. Polska, jak i Ukraina, będąc członkami tej organizacji mają dodatkowe 

możliwości współpracy w ramach inicjatyw RE na rzecz rozwoju samorządów oraz współpracy 

terytorialnej. W trzecim rozdziale przedstawiono również zarys podstawy prawnej współpracy 

polsko-ukraińskiej. Autor wskazał także rolę sektora pozarządowego w dziedzinie polsko-

ukraińskiej współpracy na rzecz reform samorządowych. Należy zwrócić uwagę, że zauważalne 

zainteresowanie polską reformą samorządową na Ukrainie, jak i w innych państwach z obszaru 

poradzieckiego oraz próby wybiórczego kopiowania polskich rozwiązań nie przyniosły podobnego 

efektu, taka sytuacja wskazuje na wciąż istotne różnice w procesach decentralizacji władzy w tym 

regionie.   

 Czwarty rozdział pt. Ukrainian Case: Self-governance Studies in Context of Citizens’ Role 

in the Reforming Processes traktuje o jednym z fenomenów, jako konsekwencji Rewolucji 

Godności – wpływie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie na zachodzące zmiany w państwie, 

w tym także jego roli w reformowaniu systemu samorządowego. Odnosząc się do hipotez 

pomocniczych, które Autor zaprezentował we wstępie, wnioskuje on, że pozytywny wynik reformy 

samorządowej na Ukrainie w istotnym stopniu zależy od aktywności oddolnej obywateli w 

relacjach zarówno z władzą centralną, jak i regionalną (lokalną). Swoje założenia Autor oparł o 

prace analityczne badaczy amerykańskich i zachodnioeuropejskich, zwrócił też szczególną uwagę 

na kontekst europejski funkcjonowania samorządów. Interesujące są rozważania Habilitanta nt. 

debaty intelektualnej oraz odbioru społecznego dotyczących europejskiego wyboru Ukrainy, jak 

również uwzględnienia globalnych tendencji w tej debacie. W prezentowanych przez Autora 

 Wszystkie samorządy polskie szczebla wojewódzkiego mają podpisane umowy o współpracy z ukraińskimi 7

samorządami. Jeżeli chodzi o kierunki współpracy zagranicznej polskich samorządów, to na pierwszym miejscu jest 
RFN, natomiast na drugim - Ukraina, na ten temat zob.: A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, Współpraca zagraniczna 
polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2012, Instytut Spraw Publicznych; A. Skorupska, Dyplomacja 
samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, PISM, Warszawa 2015.
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wybranych zagadnieniach dotyczących roli podmiotów społecznych w kształtowaniu polityki 

zostało podkreślone, że zarówno za czasów prezydentury W. Janukowycza, jak i P. Poroszenki rola 

tych podmiotów była uwzględniania, lecz założenia te miały charakter deklaratywny.      

 W piątym rozdziale pt. Triangle Principle: Universities, NGOs and Local Administration – 

Case Studies of Ukrainian Regions Habilitant skupił się na kwestiach, które zawodowo są 

najbliższe Jego zainteresowaniom, szczególnie uwzględniony został aspekt akademicki. 

Akcentowanie roli środowisk akademickich w zmianach politycznych i społecznych zachodzących 

na Ukrainie, jest podejściem dość interesującym, niestety, mało popularnym w ukraińskim 

środowisku politycznym. Przedstawiciele partii i ugrupowań politycznych na Ukrainie nie 

doceniają roli „akademików”, odpowiednio nie promują zaplecza intelektualnego i niechętnie 

wykazują, że korzystają z jego dorobku. Bezpośredni udział Autora recenzowanej monografii w 

szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących problematyki reform samorządu na Ukrainie 

stanowi ważne doświadczenie i daje możliwość weryfikacji założeń i ocen teoretycznych. Przez 

Autora została podjęta próba zaprezentowania syntetycznego podejścia wobec problemu 

kształtowania relacji między różnymi poziomami władzy oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w 

tej komunikacji. Habilitant uwzględnił trzy podejścia teoretyczne dotyczące badań nad 

samorządem, kapitałem społecznym oraz komunikowaniem politycznym. Warto zaznaczyć, że 

Autor zwrócił szczególną uwagę na postulat A. Lutrzykowskiego w sprawie zaangażowania 

ośrodków naukowych we wsparcie jednostek samorządowych.   

 W  szóstym rozdziale pt. Political Discourse on Self-government in Ukraine Autor 

zobrazował toczące się w ukraińskim środowisku politycznym debaty dotyczące kwestii 

decentralizacji oraz reformowania systemu samorządowego. W finalnym rozdziale rozprawy 

została zastosowano analiza komunikacji politycznej, która umożliwiła uwzględnienie kontekstu 

politycznego przemówień ówczesnego prezydenta P. Poroszenki odnośnie decentralizacji i reformy 

samorządowej, uwzględnienie otoczenia politycznego w relacjach polityków z odbiorcami, 

uwzględnienie rezultatów politycznych stosowanej retoryki oraz jej wpływu na relacje państwa z 

partnerami międzynarodowymi (s. 229-230). Autor bazował swoje wywody głównie w oparciu o 

analizę bieżącej sytuacji politycznej, gdyż kadencja ówczesnego prezydenta i parlamentu dobiegała 

dopiero połowy terminu. Debaty polityczne wokół kwestii reformowania samorządów ukraińskich 

odbywały się w tle trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie i eskalacji konfliktu zbrojnego na 

Donbasie, sytuacja ta nie mogła zostać pominięta przez polityków ukraińskich także w 

wymienionej wyżej dyskusji.    
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	 W wymiarze empirycznym ułatwieniem badawczym, w pewnym sensie, dla Habilitanta 

było to, iż mógł On obserwować bezpośrednio funkcjonowanie systemu samorządowego w Polsce, 

jako pewnego wzorca oraz dokonywać analizy porównawczej w odniesieniu do systemu 

ukraińskiego. Warto jednak zauważyć, że próba adaptacji polskich reform samorządowych na 

gruncie ukraińskim nie zawsze jest skuteczna, gdyż przebiegają one w odmienny sposób oraz w 

różniących się warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych.                               

 Recenzowana monografia zawiera liczne tabele i wykresy, które uzupełniają rozważania 

Autora, jednak mają one głownie charakter odtwórczy. Bogata i uporządkowana bibliografia dzieła 

stanowi szczególnie wartościowe źródło informacji dla badaczy oraz czytelników, 

zainteresowanych poruszonym problemem.        

 Należy zaznaczyć, że trwające zmiany i reforma samorządowa na Ukrainie stanowią ważny 

element demokratyzacji państwa, gdyż zaangażowanie się obywateli we współrządzenie państwem 

jest podstawą realizacji praw i wolności politycznych jednostki. Proces reform samorządowych na 

Ukrainie zaczyna przynosić pierwsze efekty, a skuteczni i aktywni liderzy samorządowi stanowią 

coraz większą konkurencję dla przedstawicieli władz centralnych. Próba zahamowania tych reform 

przez polityków reprezentujących władzę wykonawczą wywołuje ostrą reakcję społeczeństwa, a 

ciągłe „patrzenie na ręce” władzy przez społeczeństwo może okazać się jedną z najbardziej 

skutecznych metod na zapędy autorytarne. 

 Reasumując przedstawioną opinię na temat monografii autorstwa V. Zheltovskiego pt. Self-

government in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, należy stwierdzić, że jest to dzieło 

wnoszące ważny głos w komparatystykę politologiczną, zawierające bogaty wybór dokumentów i 

materiałów, prezentujące aktualny i mało zbadany problem, interesujące zarówno pod względem 

rozważań teoretycznych, jak i analizy case studies, akcentujące uwagę na specyfice reformy 

samorządowej na Ukrainie. Ze względu na aktualność problemu dotyczącego decentralizacji 

władzy w tych państwach poradzieckich, które dążą do integracji europejskiej, recenzowana 

monografia może stanowić interesujące kompendium informacji także dla badaczy i polityków w 

takich państwach jak Mołdowa czy Gruzja. Należy w tym miejscu przypomnieć, że państwa 

poradzieckie funkcjonują według zróżnicowanych modeli zarządzania, jednak w zdecydowanej 

większości z nich zaobserwować można dążenie do zachowania silnej władzy centralnej i nikłe 

zainteresowanie zmianą tego modelu.      
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2. Rozdziały w drukach zwartych oraz artykuły w czasopismach naukowych 

 Pan dr V. Zeltovskyy jest autorem 20 artykułów, które zostały opublikowane w pracach 

zbiorowych oraz czasopismach ukazujących się w Polsce (11 +3 przyjęte do druku) , na Ukrainie (4 

+1 przyjęty do druku) i Rumunii (1). Habilitant zadeklarował 100% udział w przygotowaniu 

załączonego wykazu publikacji. 

 W dorobku naukowym Pana dr. V. Zheltovskiego zdecydowanie przeważają publikacje 

dotyczące decentralizacji oraz reformy samorządowej na Ukrainie, m. in. takie jak: Political 

Discourse on Self-governance Reform in Ukraine, w: Формування ефективних механізмів 

державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика, 

ред. В. Огаренко, А. Монаєнко, Запоріжжя 2015, сс. 251-258; Self-governance Reform of 

Ukraine: Role of Universities in Reformation Processe, w: Глобальні детермінанти 

світогосподарського розвитку, ред. М. Поляков, Дніпро 2016, сс. 11- 19; Polish-Ukrainian 

Cooperation on Self-governance Reform and its impact on Ukrainian Crisis, ,,Ante Portas – Studia 

nad Bezpieczeństwem” 2015, Nr 2(5), ss. 101-115; Orange Revolution and Attempt and Reform 

Local Self-Government in Ukraine, „Społeczeństwo i Polityka” 2016, nr 1 (46), ss. 27-39; The 

Eastern Partnership and Impact on Self-governance Reform in Ukraine, „CES Working Papers” 

2016, vol. 8 (3), issue 3, ss. 550-571; Post-Maidan Transformation Processes in Context of Local 

Governance in Ukraine, w: Ukraina. Konflikt, transformacja, integracja, red. K. Sygidus, O. 

Gorbach i in., Olsztyn 2016, ss. 151- 162; European Integration and Perspeclives for the 

Europeanizalion of Local Governments in Ukraine, w: Wymiary integracji europejskiej, red. T. 

Astramowicz-Leyk, M. Chełminiak i in., Olsztyn 2017, ss. 65-73; Political Approach to the Issue of 

Self-governance Reform in Ukraine dunder the Presidencies of Kravchuk and Kuchma, „Społeczeństwo 
i Polityka” 2017, nr 2 (51), ss. 85-97. 

 W wykazie dorobku naukowego brak informacji o przygotowanych przez Habilitanta 

recenzjach monografii naukowych, które ukazały się drukiem.  

 Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania: brak. 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): brak. 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): brak. 
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3. Czynny udział w konferencjach naukowych 

 Habilitant brał udział w licznych konferencjach naukowych, które odbywały się w Polsce, 

na Ukrainie, w Rumunii i w Kanadzie, gdzie wygłosił łącznie 18 referatów, ponadto był 

moderatorem trzech „okrągłych stołów” nt. Społeczni partnerzy władzy lokalnej odbywających się 

na Ukrainie w kwietniu 2015 roku w miastach Dnipro, Zaporoże i Równe. Należy zauważyć, że 

wygłoszone przez Habilitanta referaty w zdecydowanej większości dotyczyły także tematyki 

decentralizacji władzy i reformy samorządowej na Ukrainie: Political Discourse on Self-

governance Reform in Ukraine (2015, Zaporoże, Ukraina); Polish - Ukrainian Cooperation on Self-

governance Reform and Its Impact on Ukrainian Crisis (2015, Ostrowiec Świętokrzyski); 

Universities as Partners of Self-governance Reform in Ukraine (2016, Dnipro, Ukraina); Ukraina w 

procesie przebudowy systemowej (2016, Warszawa); The Eastern Paftnership and its lmpact on 

Self-governance Reform in Ukraine (2016, Jassy, Rumunia); Rola polskich doświadczeń reformy 

samorządowej dla Ukrainy (2016, Pułtusk); Perspektywy europeizacji samorządu terytorialnego na 

Ukrainie (2017, Olsztyn); Samorządy w zarządzaniu kryzysowym na Ukrainie – wybrane 

zagadnienia (2018, Pułtusk); Regional dimension of decentbalization reform in Ukraine - selected 

cases (2018, Warszawa); A Political Approach to Decentralization in Post-Maidan Ukraine (2018, 

Warszawa); Polsko-ukraińska współpraca w kontekście reformy samorządowej na Ukrainie (2018, 

Lublin). 

II. Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzatorskich 

1. Działalność dydaktyczna 

 Przedstawione przez Habilitanta informacje wskazują, że jest On aktywnie zaangażowany w 

proces dydaktyczny na macierzystej Uczelni. Habilitant pełnił funkcje promotora pomocniczego w 

dwóch sfinalizowanych przewodach doktorskich oraz jest promotorem pomocniczym w jednym 

trwającym przewodzie doktorskim. Pan dr V. Zheltovskyy posiada także doświadczenie w 

prowadzeniu seminariów dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Zainteresowania naukowe 

Habilitanta są kompatybilne z pracą dydaktyczną, ponadto warto podkreślić, że prowadzi On 

zajęcia w języku polskim i angielskim. W przedstawionym do oceny wykazie dorobku Habilitanta 

nie podano informacji o ocenach ewaluacyjnych dotyczących prowadzonych zajęć dydaktycznych.  
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 Ważnym dla warsztatu dydaktycznego badacza, który stanowi istotny element działalności 

naukowej, jest prezentowanie dorobku poza murami macierzystej Uczelni. Habilitant wskazał, że 

doświadczenie takie posiada, gdyż kilkakrotnie przebywał na uczelniach zagranicznych w ramach 

Programu Erasmus i prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie w Kłajpedzie (7-11.11.2016), 

na Uniwersytecie w Greifswaldzie (17-23.06.2018 oraz maj 2019). Ponadto w 2015 r. dr V. 

Zheltovskyy wygłaszał wykłady gościnne na uniwersytetach ukraińskich – w miastach Dnipro, 

Zaporoże i Ostróg.  

 Habilitant pełni funkcje opiekuna studentów na kierunku politologicznym I i II stopnia 

(studia stacjonarne i niestacjonarne), opiekuje się studentami zagranicznymi, jest także opiekunem 

naukowym Studenckiego Koła Politologów na Wydziale Nauk Politycznych Akademii 

Humanistycznej w Pułtusku. 

2. Działalność organizacyjna oraz popularyzatorska 

 Pan dr V. Zheltovskyy pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika 

„Społeczeństwo i Polityka”, ukazującego się na Wydziale Nauk Politycznych Akademii 

Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; jest członkiem redakcji półrocznika „Studia 

Wschodnioeuropejskie”, ukazującego się na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych UW; jest członkiem redakcji czasopisma, które ukazuje się na Narodowym 

Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie, w wykazie dorobku Habilitanta tytułu czasopisma nie 

podano; był recenzentem zewnętrznym czasopisma „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”. 

 W 2014-2015 roku Habilitant był koordynatorem studium podyplomowego Społeczni 

partnerzy władzy lokalnej , które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski, ukraińskie 

Uniwersytety w Ostrogu, Zaporożu i Dnieprze oraz ukraińskie jednostki władzy samorządowej 

(Rada Dniepropietrowska), administracje obwodowe (rówieńska, zaporoska), jak również 

Stowarzyszenia „Atena” i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Słuchaczami studium podyplomowego 

byli przedstawiciele środowisk lokalnych pochodzący z w/w regionów Ukrainy.      

 Habilitant był dwukrotnie członkiem komitetów organizacyjnych konferencji naukowych 

odbywających się na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (2013, 2016) oraz 

dwukrotnie był członkiem rady naukowej Sympozjów Naukowych organizowanych przez 

Collegium Bobolanum w Warszawie (2016, 2017). 

 Pan dr V. Zheltovskyy wielokrotnie wykazywał duże zaangażowanie na rzecz macierzystej 

Uczelni: jest Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów; od 2013 r. jest członkiem 

komisji doktorskiej z jęz. angielskiego na Wydziale Nauk Politycznych AH; od 2013 r. jest 
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pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy lokalnej i przyczynił się do podpisania umów o 

współpracy z Uczelniami ukraińskimi w Ostrogu, Dnieprze i Zaporożu, jak i podmiotami władzy 

samorządowej na szczeblu obwodowym i administracji obwodowej obwodu rówieńskiego, 

dniepropietrowskiego i zaporoskiego. Pan dr V. Zheltovskyy uczestniczył w organizacji corocznych 

przyjazdów grupy uczniów z Izraela do Pułtuska (2013-2017).  

 W 2016 r. Habilitant wygłosił cykl wykładów nt. Perspektywy przebudowy systemowej na 

Ukrainie  dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie.   

 Pan dr V. Zheltovskyy nie wykazał w załączonych dokumentach informacji dotyczącej 

przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub innych. 

 W załączonej dokumentacji Habilitanta brak informacji na temat nagród lub wyróżnień 

Uczelnianych lub innych.   

 Uwagi podsumowujące 

  

 Reasumując opinię dotycząca dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizatorskiego 

dr. V. Zheltovskiego należy podkreślić, że wskazuje on na solidną podstawę warsztatu badacza w 

dziedzinie nauk społecznych. Habilitant potrafił umiejętnie wykorzystać w procesie badawczym 

doskonałą znajomość realiów politycznych zachodzących na Ukrainie, jak również zaletą 

Naukowca jest swobodne posługiwanie się językiem ukraińskim, angielskim, rosyjskim i polskim. 

Dorobek Habilitanta wskazuje na konsekwentne i logiczne łączenie badań naukowych z procesem 

dydaktycznym oraz aktywnością organizatorską. Publikacje naukowe dr. V. Zheltovskiego, 

wygłoszone na konferencjach naukowych referaty oraz działalność popularno-naukowa 

podporządkowane są głównie wiodącej tematyce badawczej dotyczącej procesu reform sektora 

samorządowego na Ukrainie. 

 Dorobek naukowy Pana dr. V. Zheltovskiego starającego się o tytuł naukowy doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji może wywoływać 

pewne uwagi dotyczące niezbyt imponującej liczby publikacji. Uwzględniając jednak staż pracy 

Habilitanta na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. 

A. Gieysztora w Pułtusku, który w chwili złożenia wniosku habilitacyjnego stanowił niecałe sześć 

lat, można prognozować, że dalsza perspektywa Jego rozwoju naukowego będzie również owocna.   
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III. Konkluzja  

 Przedstawiony do oceny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Habilitanta spełnia 

kryteria art. 16 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14.03.2003 r. oraz kryteriów oceny osiągnięć osób ubiegających się o stopień doktora 

habilitowanego zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 19.01.2018 r. W sprawie szczegółowego 

trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.  

  Uwzględniając powyższe, uznaję, że wniosek habilitacyjny Pana dr. Vadyma 

Zheltovskiego jest uzasadniony i wnioskuję o dopuszczenie do dalszych etapów procedury nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 

polityce i administracji. 

 

Wrocław, dnia 13 maja 2020 r.  
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