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Uchwata Nr 16/2020

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika

Uniwersytetu Wroctawskiego

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Na podstawie art. 18 a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowychi tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.

1789), w zwiazku z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe

— Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z pdzn. zmianami), Rada

Dyscypliny Naukowej Pedagogika uchwala, co nastepuje:

gi.

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika nadaje dr Barbarze Winczurze stopien naukowy doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie pedagogika.

UZASADNIENIE

Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika, podjeta przedmiotowa uchwate po zapoznaniu sie Z

dokumentacja postepowania habilitacyjnego dr Barbary Winczury oraz z Uchwata, Komisjji

Habilitacyjnej, z dnia 11 maja 2020 r., powotanej przez Centralna Komisje ds. Stopni i Tytutow

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Barbary Winczury w dziedzinie nauk

spotecznych w dyscyplinie pedagogika.

Komisja w sktadzie: Komisja w sktadzie: przewodniczacy komisji prof. dr hab. Zenon Gajdzica,

sekretarz dr hab. Piotr Plichta, recenzentka prof. dr hab. Marzenna Zaorska, recenzent prof. dr

hab. Jacek Bleszynski, recenzent prof. dr hab. Amadeusz Krauze, cztonkini komisji dr hab.

Matgorzata Kupisiewicz, cztonek komisji prof. dr hab. Stanistaw Kowalik, na posiedzeniu w

trybie zdalnym w dniu 11 maja 2020 r. podjeta uchwate - szesScioma gtosami pozytywnymi(ZA)

i jednym gtosie negatywnym (NIE) - popierajaca wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowanego dr Barbarze Winczurze. Decyzja ta wynikata z nastepujacych przestanek.

Opinie o dorobku naukowym i aktywnosci naukowej dr Barbary Winczury, sporzadzone przez

dwoje Recenzentow (prof. dra hab. Jacka Bteszynskiego, prof. dr hab. Marzenne Zaorska)

zawieraja pozytywne konkluzje odnoszace sie do nadania stopnia doktora habilitowanego w

dziedzinie nauk spotecznych, w dyscyplinie naukowej pedagogika, natomiast opinia wyrazona

przez prof. dra hab. Amadeusza Krause ma konkluzje negatywna. Opinie sporzadzone przez

pozostatych cztonkéw Komisji: Przewodniczacego - prof. dra hab. Zenona Gajdzice, dra hab.

Piotra Plichte - sekretarza, dr hab. Matgorzate Kupisiewicz, prof. dra hab. Stanistawa Kowalika

  



Sq pozytywne oraz wskazuja na wystarczajacy charakter dorobku naukowego i dydaktyczno-

organizacyjnego do ubiegania sie przez dr Barbare Winczure o nadanie stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk spotecznych, w dyscyplinie naukowej pedagogika.

Biorac pod uwage wskazane przez Habilitantke osiagniecia naukowe w toku dyskusji,

wymianyopinii i analizy recenzji podkreslano, ze dorobek podoktorski dr Barbary Winczury jest

iloSciowo i jakosciowo znaczacy, wieloaspektowo podejmujacy kwestie spektrum zaburzen

autystycznych, osadzony w_ koncepcji teorii umystu (ToM). Wybor takiej perspektywy

teoretycznej zostat przez Komisje uznany za stuszny. Wspomniana wczesniej wieloaspektowosé

w dorobku dr Barbary Winczury oznacza implementacje teorii umystu m.in. do takich obszaréw

refleksji naukowej i praktyki pedagogicznej jak wczesna diagnostyka, komunikacja, relacje

interpersonalne, zabawa oraz specjalistyczne wsparcie na réznych etapach rozwoju dziecka z

autyzmem (prof. dr hab. Jacek Bteszynski, prof. dr hab. Stanistaw Kowalik, prof. dr hab.

Marzenna Zaorska, dr hab. Matgorzata Kupisiewicz, dr hab. Piotr Plichta).

Wskazane przez dr Barbare Winczure osiagniecia naukowe wiekszos¢ Komisji uznata za

wazne, a obszar gtowny za oryginalny i wczesniej w polskiej pedagogice nie eksplorowany na

taka skale. Organizacja dorobku, choé formalnie prawidtowa, miata zbyt obszerny charakter, co

pokazato trudnosci Habilitantki we wskazaniu najbardziej wartoSciowych naukowo pozycji.

Zauwazono réwniez czesciowe naktadanie sie na siebie obszardw gtdwnego osiagniecia i

osiagnie¢é dodatkowych. Podkresli¢ jednak nalezy, ze w ocenie niektérych cztonkéw komisji to

przenikanie sie wskazywanychpol nie stanowito problemu, a wrecz byto pozytywnastrona takiej

prezentacji wtasnego dorobku (prof. Jacek Bteszynski)

W ocenie wiekszosci Komisji dr Barbara Winczura konsekwentnie upowszechniata swoja

wiedze i prezentowata wyniki prowadzonych analiz stajac sie rozpoznawalna specjalistka w

Srodowisku naukowym (wykraczajac rowniez poza Srodowisko pedagogiczne) zajmujaca sie

problematyka autyzmu. Stwierdzono, ze Jej dorobek wskazuje na bardzo dobra znajomos¢

literatury Swiatowej co m.in. pozwolito na przeniesienie na grunt polski koncepcji, stanowisk

wobec autyzmu, ich analize oraz prezentacje autorskiego rozumienia podejmowanej

problematyki. Zwrécono rdwniez uwage na umiejetnosé taczenia podstaw teoretycznych z

praktycznymi rozwiazaniami terapeutycznymi na rzecz osdb ze spektrum autyzmu (w

publikacjach Habilitantki znajduje to wyraz m.in. w proponowaniu dziatan wspierajacych,

dziatan dotyczacych rozpoznawania wczesnych symptomdéw zaburzen u dzieci ze spektrum

autyzmu, sposobow terapii zwiazanych z rozwojem komunikacji intencjonalnej dziecka).

Dr Barbara Winczura zaproponowata swoje stanowisko w sprawie wczesnego

rozpoznawania tego zaburzenia rozwojowego, co w recenzjach zostato podkreslone jako atut

Jej dorobku, poniewaz moze ono byé wykorzystane w doskonaleniu trafnosci i szybkoSsci

diagnozowania, co ma podstawowe znaczenie dla zwiekszenia skutecznosci terapii dzieci z

autyzmem. Za nowatorskie (biorac pod uwage czas podjecia przez Habilitantke problematyki)i

znaczace uznano usytuowanie badan nad teoriqg umystu i autyzmu w_ koncepcji

neuropoznawczej. Komisja podkreslita rowniez interdyscyplinarny charakter analiz dr Barbary

Winczury, jak réwniez innych jej dziatan, co pozwolito na zwiekszenie rozpoznawalnosci

pedagogiki specjalnej w innych Srodowiskach naukowych np. medycznych, psychologicznych

(prof. dr hab. Jacek Bteszynski, prof. dr hab. Stanistaw Kowalik, prof. dr hab. Marzenna Zaorska,

dr hab. Matgorzata Kupisiewicz, dr hab. Piotr Plichta)

Odrebne zdanie wyrazit jeden z recenzentow (prof. dr hab. Amadeusz Krause).

Przedstawione osiagniecia sa, zdaniem Recenzenta, ztym przyktadem budowania wtasnego

 



dorobku a Habilitantka nie uprawia nauki na poziomie samodzielnosci naukowej. Pismiennictwo

dr Barbary Winczury, w opinii profesora Amadeusza Krause, charakteryzuje sie odtworczoscia,

brakiem interpretacji, wnioskéw i syntez. Wskazat na trzy powody swojej decyzji: bazowanie

przez okres 20 lat gtéwnie na teorii umystu, bez wiekszego namystu krytycznego i ewolucji w

tym zakresie, niewystarczajacy poziom naukowytekstdw zgtoszonych jako gléwne osiagniecie

naukowe, nikte znaczenie dla rozwoju dyscypliny oraz poruszanie sie gtownie w obrebie modelu

medycznego niepetnosprawnosci, co skutkowa¢ moze zdaniem profesora Amadeusza Krause,

upowszechnianiem stereotypow,  utrwalaniem negatywnych postaw wobec osob

niepetnosprawnych (kazdy z tych powodow, zdaniem Recenzenta, jest wystarczajacy do

odrzucenia wniosku).

Stanowiska takiego nie podzielili inni cztonkowie Komisji — wrecz przeciwnie, podkreslali (prof.

Stanistaw Kowalik, prof. Marzena Zaorska, dr hab. Matgorzata Kupisiewicz), ze wazna jest w

pedagogice specjalnej réznorodnosé teoretyczna podejs¢ badawczych a wiec powinno byc tez

reprezentowane podejscie bio-pedagogiczne. Jednoczesnie podkreslono, ze propozycje

rehabilitacyjne Habilitantki a takze jej dziatalnos¢ praktyczna wskazuja, ze nie tylko nie mozna

jej zaliczyé w prosty sposdb do zwolennikow orientacji biomedycznej ale wiele wskazuje, ze

preferuje ona spoteczno-humanistyczne podejscie do osdéb z autyzmem.

Cztonkowie komisji zwracali uwage na niekt6re mankamenty dorobku dr Barbary Winczury,

ktérego wartos¢ obniza m.in. stabe zaznaczenie sie wtasnymi autorskimi syntetyzujacymi

analizami (np. prof. Stanistaw Kowalik) i mato krytyczne podejscie, do eksplorowanej w toku

catego dorobku, teorii umystu (np. prof. Jacek Bteszynski). Watpliwosci dotyczyty rowniez

stosunkowo matej progresywnosci dorobku powstajacego przez relatywnie diugi, jak na okres

miedzy doktoratem a ubieganiem sie o habilitacje, czas (prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr hab.

Piotr Plichta). Mankamentem sa réwniez zdarzajace sie powtorzenia w tekstach (niemajace

charakteru autoplagiatu). Jednak w przekonaniu wiekszosci cztonkéw Komisji zabieg ten byt

usprawiedliwiony. Uwagi krytyczne, zdaniem Komisji, powinny stanowi¢ wskazowki dla dalszych

eksploracji badawczych i poméc Habilitantce w podniesieniu jakoSci swoich dziatan naukowych,

stanowié zachete do prowadzenia badan empirycznych, udziatu w projektach badawczychi

umiedzynarodowienia swojej dziatalnosci.

Zauwazalna wartoscia dorobku dr Barbary Winczury jest petnienie waznej roli edukacyjnej, co

znajduje wyraz w nagrodach wydawniczych oraz duzym upowszechnieniu Jej prac w srodowisku

praktykéw. W recenzjach i opiniach cztonkéw Komisji Habilitacyjnej (prof. dr hab. Jacek

Bteszynski, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Stanistaw Kowalik, prof. dr hab. Marzenna Zaorska,

dr hab. Matgorzata Kupisiewicz, dr hab. Piotr Plichta) podkreslano zwiazek pomiedzy rozwijana

w pracach problematyka dorobku habilitacyjnego a dziatalnosciq spoteczna, praktyka

pedagogicznai licznymi dziataniami na rzecz Srodowiska osob ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Za wartosé uznano réwniez rozpoznawalnosé Habilitantki zarowno w Srodowiskach naukowych

(np. stosunkowo wysoki poziom cytowan, udziat w redagowanych przez dr Barbare Winczure

pracach wieloautorskich wielu uznanych badaczy) jak i wsréd praktykow zajmujacych sie

podejmowanym przez Habilitantke obszarem.

Komisja dokonata réwniez oceny osiagniec dr Barbary Winczury w zakresie dziatalnosci
dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej. Ten obszar wymagan ustawowych
Habilitantka spetnia w stopniu satysfakcjonujacym. W ocenie Komisji, dr Barbara Winczura
umiejetnie taczy dziatalnos¢ naukowo-badawczaqz praktyka pedagogiczno-terapeutycznq oraz
duzym zaangazowaniem w dziatalnos¢ na rzecz Srodowiska spotecznego. Komisja docenita
rowniez fakt rozwijania swoich kompetencji w obszarze praktyki pedagogicznej. Dziatalnosé

 



organizacyjna i popularyzatorska dr Barbary Winczury oceniona zostata pozytywnie, szczegdlnie
aktywnos¢ konferencyjna i wspdotpraca ze specjalistami z innych niz pedagogika specjalna
dziedzin nauki.

Na podstawie powyzszego, Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika, na posiedzeniu w dniu 8

lipca 2020 r., uznata, iz zostaty spetnione wymagania okreslone w art. 16 ust. 1 Ustawyz dnia

14 marca 2003 r. o stopniach naukowychi tytule naukowym oraz o stopniachi tytule w zakresie

sztuki, podjeta jednogtosnie uchwate o nadaniu dr Barbarze Winczurze stopnia naukowego

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie pedagogika.

§ 2.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Pouczenie:

Ustawa nie przewiduje odwotania

  


