
Dwa doktoraty honoris causa dla profesora Jerzego Malca

W pierwszej połowie 2018 r. prof. zw. dr hab. Jerzy Malec – rektor Krakowskiej Aka-
demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – uhonorowany został przez dwa ukraińskie 
uniwersytety najwyższymi godnościami akademickimi jako podziękowanie za owocną 
i wieloletnią współpracę polsko-ukraińską między uczelniami. 

Pierwsza uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 2 marca 2018 r. 
na Uniwersytecie Ekonomii i Prawa „KROK” w Kijowie. Laudację na cześć prof. Jerzego 
Malca wygłosił prof. Taras Finikow, były wiceminister oświaty i szkolnictwa wyższego 
Ukrainy. Laudator zaprezentował sylwetkę naukową prof. J. Malca oraz jego wkład w roz-
wój dyscypliny naukowej jaką jest historii państwa i prawa oraz historia administracji. 
Zwrócił uwagę na jego znaczny dorobek naukowy obejmujący ponad 150 publikacji oraz 
kilkanaście książek. Podkreślił też zaangażowanie doktora honorowego na rzecz reformy 
szkolnictwa wyższego w Polsce, a także wieloletnie owocne działania na rzecz rozszerze-
nia współpracy z uczelniami Ukrainy. Prof. J. Malec w swoim przemówieniu podziękował 
władzom uczelni za przyznanie zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Ekonomii i Prawa „KROK” w Kijowie. Przedstawił też główne kierunki przygotowywa-
nej obecnie kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. 

Kolejny dyplom doktora honoris causa w życiorysie prof. J. Malca został wręczo-
ny w dniu 24 kwietnia 2018 r., podczas uroczystego posiedzenia Senatu Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uroczystość była realizacją decyzji 
z dnia 30 października 2017 r. o nadaniu doktoratu honoris causa podjętej przez Radę 
Naukową Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skoworody w Char-
kowie. Mowę pochwalną wygłosiła prof. Ludmiła Sztefan, reprezentująca rektora 
charkowskiej uczelni prof. I.F. Prokopenkę. Wręczyła też prof. J. Malcowi dyplom 
doktora honorowego oraz statuetkę przedstawiającą patrona uczelni. W laudacji pod-
kreśliła działalność profesora J. Malca jako przewodniczącego Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich (2005−2008). Wskazała też na jego zasługi dla rozwoju 
współpracy naukowej polsko-ukraińskiej, a także jego dużą aktywność w charakterze 
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konsultanta i doradcy w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego na Ukrainie (m.in. 
współpracował przy polsko-ukraińskim projekcie „Innowacyjny uniwersytet i rola li-
derów”, poświęconym reorganizacji ukraińskiego szkolnictwa wyższego). W uroczy-
stości wręczenia dyplomu doktora honoris causa brał udział Konsul Generalny Ukra-
iny w Krakowie pan Oleg Mandiuk oraz licznie przybyli goście, pracownicy uczelni 
i studenci. Na zakończenie uroczystości prof. J. Malec podziękował w języku ukraiń-
skim władzom Charkowskiego Uniwersytetu im. G.S. Skoworody za przyznaną mu 
godność honorową. 

Prof. zw. dr hab. Jerzy Malec był wieloletnim kierownikiem Katedry Historii Ad-
ministracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2005 r. funkcję 
rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest także przewod-
niczącym Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej Konferencji LEWIATAN, a także 
członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. 

W 2011 r. otrzymał tytuł profesora honorowego October 6 Uniwersity w Egipcie. Jest 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Paweł Cichoń (Kraków)


