Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
pl. Defilad 1 (PKiN), 00-901 Warszawa
Wniosek
z dnia 25 listopada 2013 r.
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
1. Imię i Nazwisko: Elżbieta Posłuszna
2. Stopień doktora/ kwalifikacje I stopnia: doktor nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
I. Opracowanie pierwszej w Polsce i na świecie kompleksowej koncepcji zjawiska ekologicznego
ekstremizmu, stanowiącej narzędzie jego charakterystyki i identyfikacji głównych form zagrożeń
z nim związanych oraz kierunków pożądanych przeobrażeń w sposobach walki z sieciowymi
formami terroryzmu (w tym z ekoterroryzmem). Efektem tych prac jest polskojęzyczna
monografia „Ekstremizm ekologiczny. Źródła, przejawy, perspektywy” (pierwsze na świecie
opracowanie naukowe na temat ekoekstremizmu, drugie na świecie na temat ekoterroryzmu)
II. Szczegółowa analiza zjawiska terroryzmu jednej sprawy (terroryzmu wąskiego pola
konfliktu), stworzenie teoretycznych podstaw dla oszacowania ryzyka związanego z jego
proliferacją oraz ocena aktualnego potencjału rozwojowego wybranych form aktywizmu
wchodzących w jego skład w perspektywie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego. Efektem tych prac jest wydana w języku angielskim monografia „SingleIssue Terrorism” (pierwsze na świecie opracowanie monograficzne na ten temat - stanowi ono
rozszerzenie o dodatkowe fenomeny wcześniejszych moich badań nad ekstremizmem oraz
terroryzmem ekologicznym.)
(Bezpośrednio do wymienionych osiągnięć naukowych odnoszą się także dwie inne monografie
oraz szereg artykułów wymienionych w wykazie publikacji).
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

podpis Wnioskodawcy
Załączniki:
1. Autoreferat
2. Wykaz prac naukowych
3. Summary of Professional Accomplishments
4. The List of Published Academic Books and Articles
5. Oświadczenia współautorów publikacji
6. Potwierdzenia przyjęcia do druku publikacji

