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pracd Komisja habilitaeyjng

powolang przez. Rade Dyseyplin Naukowyeh Pedagogika oraz Psychologia Uniwersytetu
Wroelawskiego w du, 10 marca 2021 r., wcolu przeprowadzenia —_postepowania
habilitacyjnego dr Martyny Pryszmont

w dziedzinie nauk spotecznych,w dyscyplinie pedagogika

Syhvetka Habilitantki

Dr Marlyna Prysmontjest absolwentka pedagogiki, na Wydziale Nauk [istorycznyeh
i Pedagogieznych w Instytucie Pedagogiki Cniwersytctu Wroclawskiego (2003), wyrdzniona
przez Rektora tej Uczelni, Wtymze uniwersylecie, pig€ lat pééniej, uzyskafa stopien. doktora
nauk humanistyeznych w zakresie pedagogiki (2008) na podsiawie royprawy pl. Ukyy

program edukacji akademickiel = perspektywy studentéw, doktoraniéwi pracownikéw
naukowo-dydaktyecnych, przygotowanc} pod kierunkiem nankowym dr hab, Jerzego
Semkows. Rozprawa dokiorsks takze zostala wyrézniona. Zawodowo Habilitanlka jest
zwigzana ze érodowiskiom naukowym nstytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroclawskiego,
gdvie od roku 2008 pracuje na stmowisku adiunkta w Zaktadzie Fdukacji Dorostych i
Studiéw Kulturowyeh, Od 2016 roku kieraje Pracownia Metodologii Bada nad Edukacja w
tyme Instytucic, Dodatkowo wlatach 2008 — 2013 byla zatnudniona jako adiunkt w Wyzszej
Svkole Humanistyezno-Ekonomiczne} w Brzegu.

W macicrzyste} Uczelni wiezala sig w liczne zadania organizacyjne oraz. pelnila
warne funkeje, w tym byta czlonkinig (2012 2016) i preewodniczgca (2016 — 2020)
Kierunkowego Zespolu ds. jakoSci Kszialcenia w Instytucie Pedagogiki. Od 2014 1. jest
Koordynatorom specjalnesei Fdukacja Doroslych i Marketing Spolecmy. Wokazuje to na
docenienie Jej kompetencji zwizanyeh z procesem ksztalcenia. Aktualnic peti waena
funkeje

 

yni dyrektora ds. Wspétpracy Migdvynurodowe) i Projektow Badawoaych w
tymze Instytucic.



Defutalnos? publikacyjng Habilitantki pod wzgledem tlogciowym oceniam bardzo
pozytywnie, Jest ona autorka 56 publikacji. wwtym 45 po doktoracie, pry evymjest autorka
dwéch monografii, wtym jedna z nich jest praca podoktorska, Réwnie czesto publikacie

 autorki sq rozdzialami w monegrafiach (27, w tym po doktoracie 22}, jak artykutami w

 

czasopismach (27. wtym po doktoracie 21). Szcs¢ publikac)i Hubititamtka przyeotowala we
wspitautorstwie. Nalezy docenié aktywnasé publikacyjng, polegajgea na redakeji monografii
nankowyeh (5), najezgscie} samodziclnic (4). Nalezy tez docenié ostatnio podjete starania (2),

  by publikowad takze w ezasopismach zagranicsnych,

Dr Martyna Prysamont realizowala igeymie 15 réznych projektew naukewyel, wv tym

 

projektéwwewnetrznych UW, ktérych byto 7, 2 w klérych 6 rzy peinita funkeje kicrawnika
projektu. Poza tym realizowala zadania wgrantach x Funduszu Europejskicgo, Fundasa:
Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w grancic w
samach Huropejskie} Stolicy Kuitury Wroclaw, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego -
»Wsparcie Uniwersytetow Trzeciego Wieku", NCRIR. Jest takre kierownikiem projektu w

ramach grantu wewngtrznego IDUB. Ostainio, co nalezy docenié, viozyla wniosek, wraz z

 

doktorantamijake kierownik projekt, do programu Sonata Bis-10 wNCN.

AktywnoS€ konfereneyjna Habilitantki jest bardzo bogata. Lacmie aktywnie, z
referatami i Komunikatami z badaii, uczestniczy!a w $2. spotkaniach nankowych,
organizowanych w kraju, w tym znakomita wigkszosé wystapien konferencyinyeh miata

 

migisce po uzyskania stopnia doktora (44). ‘Takze Jej aklywnosé zwigzana z orgenizacia
konferencji naukowych jest znaczaca (lacie 11 aktywnoéci, w tym po doktoracic — 6).
Pelnita wszystkie funkeje zwiqzane z onganizagja. konferencji — sekretasza, evtonka komitetu
organizacyinego oraz dwa tazy kierownika konforen  oii. Szezegélnie vwigvana byla z
organi.

 

cia kolejnych wroclawskich Ogéinopolskich Kenferencji Neukowych Forum

 

Pedagogow.

Jest czlonkiem dwéch krajowyeh towarzystw naukowych: Akademickiego
Towarzystwa Andragogicznego oraz Transdyscypliname} Sieci Badaczy Jakosciowych
(TSBS).

Dziatainosé dydaktyezna dr Pryszmont jest Seisic powigzania z ej
zainteresowaniami naukowymi: metodologiq badai spolecenych i andragogika. Nutezy
docen’é pravlozenic oryginainych doSwiadeze badawerych Hubifitantki na autorskie
programy zaigé dydaktyeznych, co uwidacznia sig w obszarze tukich praedmiotéw jak
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  (mileo)swiaty ludzi deroslych, techniki wizualne w edukagji dorostych oraz w przedmiocic

 

ch: warsetaty poswigcane strategiom badawezym z uzyciem fotografii, w
nia

rajeé falcaltaty wr

 

ym dwa warsztaty: zywe obrazy oray relotografie. W swe} pracy dydaktyezne} Habil
wykorzysinge takze prace z teledyskiem, wlacvajgc tym samym kultwe popularng wzakres
dydaktyki akademickie|

 

Nalezy docenié wspélprace Huhilitantki z dokiorantami, w tym wlezanie ich w
publikacje pod Jej redukeja oraz ziozenie we wrzedniu 2020 rokuaplikacji w progeamie NCN
Sonata Bis-10, wktorym pelni funkej¢ kicrownika projektu.

Byla promotoremigeznie ponad stu prac dyplomowych. Dwukromic pelnita funkeje
promotora pomocalezego w preewadach doktorskich.

Swoje kompetencje badawezo-dydaktyczne posverzyla takxe poprzcz ukoiiezenie

 

kursu .Analizy werbalne™ w ramach warsztatow TSBJ(2013).

Widoczna jest te2 Je] wspotpraca z otoczeniem i aktywnosé popularyzujqes nauke.

‘Fea osvatni zakres wit

 

ade sig z popularyzacja wynikowJe} projektu hadawezego doryezacege

macierzyistwa wréznyeh przystepaych formach, w uozelnl i poza uezelnia, Uabilitantke

 

wspotpracuje ze Stowarzyszeniem Fdukacji Krytycznej ¢ 7 Pundacig Fala wlatach 2012 i

2014. W 2020 roku brala adzial w akeji wolontariackicj Wroclaw szyje maseezki”. Jest 

wige osoba dzielacy sie swym doSwiadeveniem badawezym i dydaklyemym x sverszym
otcezeniem oraz oscba uwradtiwiong na aktuaine potrzeby spoteczne.

 

Habilitantka byla wielokrotnic nagradzana prez Reklora Uniwersytetu

Wroctawskiego za osiagniecia naukowo, dydaktyezne i organizacyjne, Swiadery to 0

docenieniu Jej wszechstronnoseijako pracownika naukowo-dydaktyeznego uczelni wyzsze}.

‘Trecba tex odnotowat, dopelniajac przegiadu osiggnieé naukowych, #2 Hubilitantha
nic odbyla stazu winstytucjach naukowych. Nie byta eztonkicm w komitetach redakeyjnych 4
vadach, naukowych ezasopism. Nie recenvowala prac naukowych i artykul6w w
ezasopismach. Nic uezestniczyta wzespotach occniajgcych wnioski o linansowanie badat
inne), Prred doktorater brata udviat w programie Sokrates-Erasmus, w Danii.

 

Qcena osiggnigcis naukowego

Osiagnigeic naukowe zeloszone do oceny w postepowaniu habilitacyjnym to
monogralia aaukowa zalytulowana Metodologia jako sctuka wyjscia Podejicia badaweze i

a



 

prakiyki edukacyjne w andragogictnych studiach nad muacierzyristwem (Oficyna
Wydawnieza ATUL — Wroclawskie Wydawnictwo Ogwiatowe, Wroclaw 2020, s. 271). Praca
skiada sig z Wprowadzenia, cvterech rozdvialw, 7 Zakonezenia, bibliografii i netogralit,

spi
Hibliografia pracy jest obszerna. interdyseyplinama, miesci sig na 18 stronach. Zawiera

 

ow tabel, fotografii, cysunkow, plakatéw i albuméw oraz ancksu z jednymzalgeznikiem.

bogaty wykaz publikac|i polskich badaczy. w tym temelycznie odpowiad:

 

y preedmiotowi
badai aktualnypelny dorobek polskich andragogow, a ukve wykax prac obeojezyeznych,

wykorzystanych wmonografit.

Praca sklada sig 2 Kolejnych eztereehrozdzialow, a kazdy z nich odksywa przed
czytelnikiem autorski navkowy oglad wiodgeych tematéwy, jakim poswigcona jest ocentana
Toyprawa naukowa. Dr Pryszmont realizujge przez pieé lat autorski projekt badawery

dotyezqey macierzyistwa, ukazala ezytelnikowi nie tylko jego efekty, ale swoja zlozona
droge badawezy i wszechstronny namys!, jaki Je} iowarzyszyt na kazdym z etapow badat. W
tymwige kontekscie przcdstawiona do oceny praca jest nie tylko raportem % badaft nad
maciezyfstwem, ale nade wszystko prezentacjq autorskich, dobrze uzasadnionych
metodologieznych i teoretyeznych wybordworaz ich konsckwencji wnikliwie reflektowanych
prev, Badaevke. Wtym sensie stanowi ona wate dziefo z zakresu metodotogii jakosciowych
badai spotecanych, w tym andragogicznych (0 czym jesveve pivémiel). Choé metodologia
badaf jakoseiowych, moma powiedzieé, bardzo ..porywa” i ciekawi wspstevesnych badaczy,
to jednak nieawykle tvadko jest ona urzeczywistniona w konkretnym realizowaoym
projekcie, z konkretnymwnikliwic opisanym warslatembadawezym. Wdziele dr Pryszmont
mamiy do czynienia 7 konkretnym zrealizowanym projekicm badanjakosciowych.

Rozdzial pierwsey Sctuka metodologit wprowadza w Swviat metodologicznego,
gtuntownie przemySlanego i uporzadkowanego namysha Autorki, ktory byt potrzebny dia
zaplanowanego projektu badawezego. Konteksty, ktore zostaly w tym rozdziale uwypuklone
doryeza: ada jakoSciowych, taczcnia réznych —perspektyw —_teoretyernych

 

maetodologicanych, traktowania badania naukowego takze jako sztuki oraz ujgcia badania
naukowegojako procesu edukacyjnego. Dowiadujemy sig wige 0 wyborze przex Badaczke

 

badati jakosciowych, uwrgledniajgcych szeroko pojeta, nienwykle uudna w realizac
triangulacie badaweza, 2 uzyciem rSmorodnych paradygmatéw Gnlerpretatywnego.

 

postmodemistyesmego, krytyeznego), podejsé (biogralicmego, autobiografiemnego

 

aul/biograficznego), teorli, strategii  uzyciem form werbain-- wizualnych (plaket, eso}
autobioyraficany, etiuda filmowa, album), metod i technik ( rézne rodzaje wywiadu, analiza
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dokumentéw, jakoSciowa analiza tresei, eso} autobiograficmy) i narvedzi badaweavch
(przewodnik do wywiadu, przewodnik do escju), w obrobic pedagogiki i poza nig. Ta ovona
aaparatura” metodologiezna wzyta w  procesie badawezym jest bardzo logicznie
uporradkowana i wasadniona perez Badaczke w vastosowaniu, Rozwigznnie 10, okreslone
jako Kombo metodologic”, postuzylo Badaczce na tgezenic clemeniow pozalpomigdzy
paradygmatamii ich dyscyplinamg praynalcznoscia, a co zostalo uzasadnione zlozonoscia 1

  wielowymiarowoscig problematyki badafi dotyezycych maciergyiistwa, Takie rozwigzanie
metodologiczne Igezy podejécie naukowe z postrzegeniem badania naukowego tukze w
kalegoriach sinki. Wskazuje na znaezenic osoby Badacza w procesie badawezym— na jogo
autonomig, tworezose, refleksyjnie podejmowane decyzie oraz etyezne zobowigzanie wobec

 

wobec badanego. (Ing kwestiq jest takze i to, ve w procesie badawezym moga byé

 

wykorzystane wytwory artystyezne, dzicta sztuki np. wytwarzanc pracz badanyeh i badacza,
co tak#e mialo miejsce w badaniach vreulizowanyeb prez. Mabilitanthe). I wreszeie, co
szezegolnie dotyezy badacza - andragoga, dia ktérego przedmiotembadak jest szcroko pojete
uczenie sig ludvi dowslye

 

Autorka evyni proces badawezy procesem vezenia sig. Poprzez
badanie uruchamia w badanych kobietach - matkach ymiany. Jako andragog wytwarze wie
w procesie badawezym sytuacje cdukacyjna, Wtym aspekeic wige, w jakos

 

iowym badaniu
andragogicznym, cel praktyezny badai nie jest tylko rekomendacja, postulatem, alc
praktyeznym ofekicm (zmiang), ktory zaistniat wswisdomosei badanych os6b. Ffekt ten
zostat odnotowany, opisany i poddany refleksji.

 

Tytulowa .metodologia jako sztuka wyjéeia” to wige .sztuka tworevego projeklowania
trajektorii pormania naukowego”, to ,szluka wyjscia badaeza poza okreélong konwenej¢

 

~sutuka wyjéeia poza nauke, w kierunku Zyeia jednostek, Swiatéw ich zyeia i zmiany
pojmowene} jako szansa na rozw6j” (s. 49). Paka metodologia badafi jest dla kazdege
andragoga swoistymcredo i ciagle trudnym wyzvaniem. Dr Martynie Pryszmont udato sic to
wyzwanie zrealizowad (1!)). Juz tylko z tego punktw widvenia, oceniam te prace jako

svezegolne j maczace osiggniecie badaweze w obszarze andragogiki.

 

Rozdziat drugi Iner- # iransdyseyplinarne zrédia dyskarsu nad macierzvistwem
przybliza ezytelnikow) fenomen macierzytistwa opisanyw trzech, wybranyeh pres Autorke,
gidwnych perspektywach: biologiczne} (medykalne}), spoleczno-kulturowej (powigzanci z
socjalizacja) 1 psychologicme). Weybor tyeh trzech ujeé uwazam va bardwt

 

wy, edyz
obejmuje dogwiadezenic macicrzytistwa wielowymiarowo iw sposdb prawie pelny.
(Oczywiscie, modna by bylo poszukiwaé jeszeze innych kontekstow opisu macierzytistwa, np.
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ytowej, leoz perspektywa taka wpowaym stopnin zawiera sie w% perspektywymateri:

obszarze wzech wekazanych wyze}). Nalezy docenié dostrzevenie w  dyskursie nad
macierayiistwem ook (adyeyjnego wzor macietzytishwa okreslonego jako Marka Polka,
takée vezoru nowoezesnego Nowe} Matki. Obecnosé obu wzoréw na pewno wie ulatwia
doSwiadezania macierzyistwa przez wspélevesne matki ani jego opisu przez badacza,

 

Macieryasiwo wspékezesnych Polek jawi sig bowiem jako wzorzec kulurowy w dose
gwaltowne} cywilizacyjno-kulmurowej preemianic. Uwzglednienic w  dyskursie aad

 

macierzyfistwem ,,wewneltznego Swiata matki” -- jego psychologiemego wymiaru, jost
niezwykle vasadne, gdy badacy pragnie poznaé gwiat doznai i stan samoswiadomosci
badanych matek, gdy macierzyfistwu przydaje podmiotowy wymiar, a nie jedynie spoleezno-

kulturowy

 

instytugjonalay. Niezwykle cenrym w tym ujecia jest spoivenie na
macierzyfistwo jako proces stay Proves stawania sig matka jest sktadnikiem

 

procesu stawania sig ezlowickiem doroslym, a ton aspekt jest obeeny w literature
andragogiczne). poczynajge od Helony Radlitiskiej, tworezyni andvagogiki na gruncie

   polskim. Dr Pryszinont kontynuyje wige to aksjologiczne podejécie, traktujace tormaina
dorostosé (tu: formalne macier2yvistwo} jako tlo dla procesu cafozyciowego dojrzewania do
bycla bardvie} dorostym (tec bardziej dojrzaia matka). Wresvcie, Antorka wydobywa na
wskrog andragogieny wymiar dyskursu nad macicrayastwem, gdy odnosi me

 

ierzynstwo de
procesu uczenia sig i analiauje ten fenomen w Swietle wybranych wymiasdw (np. edukacii
formalnej, pozaformalne) i nicformalnej) i teorii uevenia sig doroslych, Wybér tyeh
perspoktyw i teorit jest wladciwy; szozegéinie teoria transformatywnego uczenia sig, teoria
egzystencjalnego i biograficznego ucvenia sig dobre wyjasniaig xawilogei uczenia sig kobiet

 

w procesie stawania sig matka, szezepolnie gdy bedacz move posilkowaé sie indywiduatna
pogicbieny autonarracja badanych. W tej ezesci pracy Autorka dala wyraz, pelne} znajomoéci
aktualne} wiedzy andragogicene), ktora

 

siinie koresponduje x Je] przedmiotem baden.

 

Kolejny. najhardziej obszemy rozdzial pracy - wzeci: Podejfeia i sirategic budati nad
macierayistwem. W strone metodologii intejujqcvch uczenie sie dorosivch, to precyzyiny
raport z auiorskich baden nad mikroswialami macieryyristwa. Jego walorem jest przejezy'ste

 

uprzystepnienie ezytelnikow! warsetaty_swoje| pracy naukowej. Wrordviale znajduje sie
kilke niezwykle cennych metodologicmie i teoriotwoxczo zestawics.

Autorka opisuje podejécia badaweze. jakie xastosowala w swym projekeie naukowym,
Przedstavigjgc na wstepic mapg swoich badai, ktére objgly 3 projekléw, majacych
rozéwiellié zagadnienie .MikroSwiaty kobiet”. Pierwsze z nich — podejgcie x wykorzystaniem
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biogeatii, wymaga szezegélncgo komentarza, Autorke, obok podejscia biografieznego,
autobiografieznego, wymienia takze podejécie auto‘biograficzne. Pisownia z ukognikiem

 

omnacza, 1% w podejs

 

fu tymuwrgledniane sq osobiste doswiadcveois. biograficene badacza,
zwigzane z przcdmiotem badan. Oto wige mamy przykiad baat biograticmych, w ktérych
badacz jest rownoczesnie (ak i inni uczestnicy badan) narratorem swojego doswiadezenia. ‘To
bardzo trudne zadanie pogodzenia dwéch tl — badacza i wtym przypadku osob;

 

z

dogwiadeveniami swojego maciersytistwa, Dla niektérych badacvy biogralii to sytuacja
oczekiwana, wrecr. obligacja: badacz biografit powinien dvielié sie swojq biogratia, udy.
inacze} nic ma prawa badaé biografil Innych. Nie jest to jednak proste rozwigzanie
metodologiczne, ktére zawsze poprowad7i do burdzie} wiarygodnych wynikéw takich badat.
Autorka ma tego Swiadomosé. Jest to jednak roaviqzante, ktére move badacza o wysokim
stopniu gwiadomosct osobistej

 

metodologiezne} mobilizowaé do jeszeze bardzicj
refleksyjnegostudium danego zagadnienia, Permanentna i wnikliwa refleksja i autorefleksja,
to jedna z najwadnicjszych coch podeiscia badawezego jakic zaprezentowala Autorka. To
niezwykle ocvekiwana cecha badacva jakescowego a Habilitantka posiada ja w bardzo
wysokim stopniu (1)

 

Drugie podejScie, zastosowanew projekcie, to podejécie z wykorzystanicm biogeafii
inigjujaeych edukagje, 1. tworzacych sytacje badawezo — edukacyjne, W iym podejéciu
Autorka posluzyla sig takze sztuka, Badaczka propomuje stosowanic okresicnia: badania
poshuguigce sig svtuka (s, 156), gdy w procesie badaweaymwykorzystywanesq formysztuki.

W Jej badaniach byly to fotografia. plakat, album, etluda filmowa, csc} autobiograliczny.
(Zastosowane i wytworzane whadania formysztuki — werbalno — (audio)wizualne zostaly
przez Autorke opisanie w podpunkeie 3.4 vozdziala trveciego.) ./.../stuzyly one przede
x  stkim jako narzedzie edukaeji rozumiane} jako popularyzacja wiedzy i pobudzenie
refleksji na tomat macierzyastwa"(s. 162). W tym podejs

 

‘iu rozpoznano dwa istotne procesy
uczenia sig badanych matek: uezenie sie z biografii wlasnc) i uezenie sig x biowralfi Imnych.

Rozdzial trveci koviezy podpunkt, w ktérym badaczka przedstawia kryteria analizy

narragji werbalno-(audio}wizualnych. Odnosza sic onc do danych pierwoinych, uzyskamych w
np. wywiadzie orax danych wléraych (w etiudzie filmowe)), pochodzacych 2 wytworzanych
w procesic badawezym form sziuki. W tej cvesci mujduja sie bogate i przcirzyste
przykladowe zestawienia zastosowanych w analizic kryteriow(s. 192 - 200 i 203 - 206). To
bardzo cenny material uwiarygodniajacy wyniki badat i wartogciowa wizualizacja procesa
ustalenia kxyteriéw analizy danyeh, przydatna dla badaczy vainspirowanych badaniami
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Jakosciowymi i poszukujgcych praktyeznych rozwiazah w tym vakresie, To jest takée 

prayklad dvielenia sig swoim warsetatem badawezym — bardzo cena cecha uczonego,
niestcty nic obserwowana powsvechnie,

Gstaini rozdzial — czwarty: O stawanin sig matky — wybrane refleksje z iniofatywy
 

 

bacaweze} pt. ,, Mikroswiety macierzyistwa”, jest cefleksyjnym przedstawieniem wynikéw
badar, uporzadkowanych tizema opisaaymi wezesnic| ujgciami macierzynstwa. Analiza
umierza do ukazania w sytuacji macierzyfstwa edukacyinego potencjalu. Potencjat
edukacyjny to wazna i opisywana juz w andragogice perspektywa, klérej badacz-andragog,

 

poszukuje wrogych sytuacjach zyciowych i roznych Zyciowych akiywnosciach, jakich
dogwiadexa etowiek dorosly. W preypadku badah Autorki potenojal ten zostal odszukany w

  doswiadezoain macierzyiistwa, rozamianysn jakoproces stawania sig matka, ./.../ wroznych

two" (s. 209), Badaczka
odnajdowala procesy ucvenia sie, ktore takée byly przez Nig unichamiane x podmiotowym
syluagiach (nie)ecodziennych, Ktérych érédiem byto maciery:

  

udzialem badanych matck. Anatiza stawania stg matka i uezenia sie w sytuagji macieryristwa

 

jest bogato ilustowana wypowiedziami badanych kobiet. Analiza ta uwzglednia dane
pozyskane poprace réime narzed7ia i techniki. Kazda odstona stawanie sig matka
(oivlogiczna, spoteczno - kulurowa i psychologiczna) uzyskuje trafne zwieievenie
doswiadezesi badanych matek wpostaci traech plakatéw. Plakat 2 (s. 220) w plaszozyénie

  

psychologiczne} ujawnia emocje, uezucia, aunkty 2wrotne, duchowos¢ i samoswiadomo
Plakat 3 (6, 232) obrazuje plaszezyzme spoleczno — kulturowg poptzex autoidenty fikacje, role
spolecane, nabywanie kompetenc}i, relacie z dzieckiem, relacje z partncrem, relagje z rodzina,
velacje z instymejg oraz realivacje skxyptu ap. .Matki Polki", Ostataia pluszexyzne —
biologicana, praedstawia plakat nt 4 (s. 236), a doswiadezenia macierzyiistwa w nim vawarte
obejimujy cielesnosé, seksualnogé i potrzeby fizjologicyne. Przedstawione prezentacie w
formie plakatw to interesulgey przyMlad syntezy materlatu empirycznego. wiaacy +e
badania z forma svtuki, Peing synteze procesu slawania sig matka obruzuje rysuneke 7 (s. 238),
Stawanie sig matka jest procesem catozyciowym i powiganym z uozeniem sie. Jest

 

wizlokontekslowe, zindywidualizowane i mozaikowe oraz dzieje sie w irzech

wepdlistnigjacych plaszezyznach. Antorka ma swiadomo:

 

2 obraz macierzysstwa
  achwyconyw Jej badaniach jego interpretagja nie jest obrazempelnym, edy7. jest .zaleana

od zmicniajgcych sig perspektyw badajaeych” (s, 240). W zakoaczenin swe} pracy Autorka
wskazuje na ré2ne inne obsvary badat nad macieizysistwom, kiére momma by bylo
podejmowaé i preex to vyskaé bardzie} pelny obraz tego zlozonego fenomenu Indzkiego

 



dogwiadezcnia. Swoje badania wmaje va ,nicdokoAczone, poszukujgee weigz nowych  
perspektywprayblitania dogwiadczet macierzyiskich kobict i tym samym otwarte na nowe
praktyki badawozo, spolaczne i edukacyjne” (s. 245). Daje tym samym wyraz ostrasnosci{

 

pokorybadaweze}.

Trudno przecenié monografig naukowg dr Martyny Prysymont. Uznaje ja za wybitne
dziclo z zalresu metodologii bade jakosciowyeh w naukach spolecanych, waoszqce zarazem

dorostych, Habilitantka nie tylko

 

macznywllad w teorig andragogiezngi prektyke edukacj
doskonale zna zalozenia badat jakoSciowych. ale réwnied potralila je x Toxwaga vastosowaé
we whasnym projekcie naukowym, Potratila nadaé temmuprojektow! andragogicznywymiar,
poptzez odszukanie i wzbudzanie proceséwucvenia sig w obszarze macierzyfistwa stawania

jest trudna, gdyz Badaczka doskonale uzasadnia

 

sig matka. Polemika z tresciami monogr:
swq droge metodologiczng oraz. nad wyraz refloksyjnie interpretuje wyniki swych badat.
Polska andragogika zyskala wosobie dr Prysemont samedzielnego i dojrzalego hadacza. %
ktérego doswiadczenia skorzysia wicli: badaczy wepétezesnoj rzcezywistosci spoleczne} i
kullurowe;.

 

Ocena pozostatej aktywnosci naukowej

Pozostala aktywnos naukowa Habililantki, zawarla, jak wskazamo wy?ej, w lieznych
publikacjach, takze posiada wysokie walory motodologiome i tearetycyne. Tematycznie

koncentruje sig w obszarze metodologii badaft jakoSciowych, badaa nad wspélezesna kultura
populang, edukacja/uczeniom sig dorostych, pada nad macierzyistwem i  eduki

 

akademickg waspekcie jej ukrytego wymiatu. Ten ostatnizakres badawezy

 

st powigzany ze
aacalizowimym projektem doktorskim. W publikacjach tych dostrzee mozna permancntny

rozwéj Badaczki i namyt nad wspolezesna raeczywistoscig (ulterg popularna,
weezywistoscig uczelni wyzsze}, waimym doéwiadezeniem zyciowym kobicly jako matid)

   oraz nad tym, wjaki sposdb te rvcczywistosé badaé, by lepiej rozumieé, wykorzystywad i
kroowaé jej potencjat edukacyjny. Catosé dorobknpublikacyjnego Habilitantki charakteryzuje
sig precyzja jevyka, logika, prrejrzystoseiq 1 konkluzywnoécig wywodu, wnikliwoseia i
refleksyjnoseia. Badaczka chetnic rozpoznaje nie zawsze oczywiste jako preedmiot badatt
naukowych obszary spoleczne| reezywistogei (np. teledysk muyomy). Jest bardzo
samodzieina i odwamna wzakresie preekraczania dotychezasowych sposobéw badania tej

 

rzecvywistascl, Swoje ,kombo melodologiczne” wybory doskonale uvasadnia, Jest tex
krytyczma wobec siebie jako badacza, poszukujacego swej tozsamogci w wien rolach



 

wywolanych w nowatorsko preprowadzanych przez. siebie badaniach, Jej teksty wykazuja
bardzo duzq erudyeje a zarazem umicjotnosé syntetyezncgo przekazai myéli. Cheinie wspiera

swoje teksty graficznymi schematami, zestawieniami, obrazujqcymisyntezg Jej wywodu. Jc}
tekstysq dojrzate, przemySlane a zarazemotwierajgce przestrzef dla dalszych poszukiwah
badawevych.

Podsumawnjac, mogestwierdzié, zc osiggnigcia naukowe dr Martyny Pryszmont sq
wieloaspekiowe, iloseiowo bogate, skoncentrowanc na Je} autorskich projektach badawezych.
Stabszq strong tej aktywnosci jest brak umiedzynarodowienia: publikowanie na polskim
rynku wydawniezym oraz brak wspélpracy i projektow migdzynarodowych. Osiggniecia
dydaktycene, wwiclu praypadkach bardzo oryginaine, siinie tgezq sig z naukowym rozwojom,
Badaczki, Ten sam tys ma wspéiprace z otoczeniem spolecznym i gospodarezym. Aktywnosé
naukewo-dydaktyczna Habilitantki kensckwentnic Koncentruje sig w pola badawezym

andragogiki oraz w obszarze metodotogii jakosciowych pada spoleeznych. Sylwetka
  Hobilitantki rysuje sig jake mbwnowavona we wszystkich uzech zakresachaktywnos

naukowej, dydaktyezne} i organizacyjnc). Analiza Jej osiggnigé wekazaje tex na
systematyezmosé, pracowilosé i samodvielnosé Habililantki — posiadanie umiejetnosoi
wyznaczania sobic cclowbadawezych a nastepnie konsekwentng zmierzanie do ich realizagji.
Catosé dorobku naukowego Habilitantki to znaczny i bardzo wartosciowy wkiad w nauki

spoleczne, w tym w szozegéinosei w metodologie jakosciowych badat spolecznych oraz
pedagogike/undragogike.

Konkduzja. W rawiazaniu do powyzszego, w odniesieniu do wymogow Ustawy 2 dria 20
lipca 2018 r. ~ Prawo o sckolnictwie wytszym: i nauce, stwierdzam, 28 caly dorobek naukowy dt
Martyny Pryszmont zo wskazanym osiggnigeiem naukowym Metodologia jako sztuka wyjscia.
Poduficia badaweze i prabiyki edukacyine w andragogicenyoh studiach nad macierzyistwen (Oficyna
Wydawnieza ATUY — Wrockawskie Wydawnictwo OSwiaiowe, Wroclaw 2020, s. 271) spelnia
kayteria Ustawy..., gdyz dorobek naukowy Habilitantki stanowi zacznywkiad w rozw6j dyscypliay
naukowej - pedagogiki, Tym samym wnosze o nadanie dr Mamynie Pryszmont stopnia doktora
habilitowanego wzakresie nauk spotecanych w dyscyplinie pedagogika

eet


