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Recenzja
dorobku naukowege, dydaktycencgo i organizacyjnege dr Martyny Pryszmont

 

W postepowaniu o nadanie Jej stopnia doktora habilitowanego nauk spolecznyeh

 

Pani Doktor Martyna Pryszmont zwigzata studia, awans naukowy oraz pracg zawodowg z
Uniwersytetem Wroctawskim. W 2003 1 uzyskata tam dyplom magistra pedagogiki, a
95.03.2008. ~ stopieh naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na
podstawie rozprawy doktorskie} Ukryty program edukacji akademiokie} 2 perspektywy
studentéw, doktorantowi pracownikéw naukowo-dydakiycznych”, ktéra napisata pod kierunkiem
prof. dr. hab. Jerzego Semkowa,
Dr Maryna Pryszmont jest aktywaym pracownikiem na kaédym pola oceny - naukowym,
dydaktyeznym i organizacyjnym, preedstawiajgc na to dowody w postaci dokumentagji w
preewodzie habititacyjnym. W niniejszej recenzji oceng obejmeten okres aktywnosci zawodowe)
Habilitantki, ktéry cozpoczyna sig po doktoracie

1. Ogélna charakterystyka dorobku naukowego dr MartynyPryszmont

W dorobku naukowym dr M. Prysemont mozna wyrdénié zasadniezo tray obszary tematyezne,
angjdujace odzwierciedlenie w publikacjach naukowych:

1. Metodologia badai nad edukacja: badania jakosciowe; rola i usytuowania badaweza w
baduniach: perspektywa auto/biograticana; badania wizualne; prezentacje metodologii
projektéw badawezych.

2. Ukryty program w zjawiskack kultury populame} w: seriatu, Swiecie wirtualnym,
mikroswiatach ludzi doroslyeh,

3. ,Mikroswisty macierzyiistwa” — pigé edyoji projektu badawezego zwienezonych autorska
monografia, kt6ra wskazano jako osiagnigcie, stamowigce znacay wktad w rozw6j
dyscyplinypedagogika.



Zawarty wdokumentacji habilitacyjnej dorobek podoktorski dr M. Pryszmontobejmuje:
1. Monografig autorskg: Metodologia jako sztuka wyjécia. Podejicia badawezei praktyki

edukacyjne w andragogieznych studiach nad masierzyhstwem, Oficyna Wydawnicza
ATUT — Weoclawskie Wydawnictwo Ogwiatowe: Wrockaw 2020.

2. Catery prave zbiorowe pod wlasna redake)q: (Mikro)Swiat ludzi dorostych, Wydawnictwo
Libron: Wroctaw 2011; Mikroswiaty spoteczne wyzwaniem dla wspélezesne) edukac{i,
Wydawnictwo Libron: Wroclaw 2011; Macierzyhstwo w relacjach Auto/biograficznych i

 

fotografiach kobiet, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo
Oswiatowe: Wroctaw 2013: Macierzyfistwo unplugged w badaniach inspirowanych
sztuka, W kierunku refleksyjne} praktyki badaweze} Offeyna Wydawnicza ATUT —
Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe: Wroclaw 2016 oraz praca pod wspélng redakcja
z M. Kobylarek, A, Jakubowska-Malicka, Audiowizualnos’. Cyberprzestrzei

, Ponowoczesne Konteksty edukagji, Offeyna Wydawnicza ATUT -

 

Hipertekstualno:
Wroclawskie Wydawnictwo OSwiatowe: Wroclaw2009,

3. 27 rozdzialéw wmonogratiach oraz. 27 artykulow w ezasopismach naukowych, 2 czego
wigkszosé zastata udostepniona w dokumentaeji habilitacyjne.

Ten ilogciowy wykivz pozycji sktadajqeych sig na dorobek dr M. Pryszmont pozwala stwierdzi¢,
Ze jest to dorobek bogaty, zbudowany wok6t wskazanych obszaréwtematycenych, tworzony
systematycznie, dobrze dokumentujacyrozwo] naukowy Habilitantki.

2. Ocena osigg naukowego — monografii,,Metodulogia jako sutuka vyyiscia. Podejicia

 

badaweze i praktyki edukacyjne w andvagogicanvch studiach nad macierayiistwem”, Oficyna

  Wydawnicza ATUT — Wroclawskie Wydawnictwo OSwiatowe: Wroclaw2020.

Autorka w preedlozone} do eceny monografii stawia sobie dwa cele: 1. ,,.ukazanie wspotezesne|
metodologit badai jako perspektywy — po pienwsze umodliwiaiqce) tyczenie celow poznawezych
2 praktyezno-spolecznymi, po drugie pozwalajace] na éwiadome i celowe integrowanie
aktywnofei naukowej z artystyezna i edukacyjng” (Autoreferat, s. 7) oraz 2. .....opisanie
fenomemn macierzyistwa w perspektywie indywidualnych doswiadezed kobiet bedacych
matkami” (Autoreferat, s. 13), Pierwszy cel przyswieca narragji w | oraz 3 rozdziale monografit
zaS drugi - w rozdziale 4, dla ktérego zapleozem teoretycznym jest rozdziat 2.
Doceniam preedstawiony praez Autorke zamyst metodologii jako setuki wyjscia, w kt6rym
odawierciedia sig Jej autorskie podejéeie do metodologii, Autorka jasno wylozyla zaréwno w
autoreferacie, jak i w monografii, co rozumie pod tympojgciemi jakie s3 jego wymiary. W moim



odbiorze jednak przedstawione argumenty wyplywaja z postmodemistycznego paradygmam

 

badaft i nie sq nowatorskie dla uzasadnienia przyjgtego nazewmictwa. Wprawdzie rozumiem, Ze
tytuly, taleée prac naukowych. rzqdzq sig swoim prawami i maja réénefunkeje pezanaukowe, to
jednak uwazam, Ze w prezentowanym ujeciu na plan dalszy zeszto to, co stanowi walor
Tecenzowane} pozyoji — podejicie badawozepostugujqce sig sztuka, skancentrowane nie tylko na
9s

 

iggnigcin celw naukowyeh, ale takze praktyezno-spotecznych, min. poprzez dziatania
artystyezne. Badania tego typu sq w andragogice rzadkosciq, a praca dr M. Pryszmont jest
pierwszq pozycja, ktore tematyzje to zagadnienie z metodologicznego punktu widzenia oraz
prezentuje zastosowanie modelu badania przez sztuke w badaniach edukacji nieformalne), tu
mucierzyfstwa. W tym migjscu odnios¢ sig jeszcze do innego Kontrowersyjnego pujgcia

  zastosowancgo w pierwszym roz i, jakim jest .kombo metodologie”. Wezesniej (np.je ksiqi

M. Pryszmont, Badsnia wizualne wobec kultury populamej. Migdzy interpretowaniem a
kceowaniem Swiala spolecznego, w: W. lakubowski (red.) Pedagogika kultury popularnej — teorie,
melody, obszary badai, Krakow2016), a takée wksigéce, Autorka postuguje sig wodniesieniu do
projektu ,.Mikroswiaty macierayistwa” pojgciem brikola’u metodologicenego, ..... wktérych
Zintegrowane zostaly rééne paradygmaty, podejécia i melody badaweze w celu lepszej cksploracji
problematyki" (Tamée, s. 73). Wspélne dia wskazanych pojg¢ jest tgczenie oraz kombinayja
toanych dysoyplin, tradycji, paradygmatow, podejsé badawezych, teorii, metod badania, Skoro sq
pojgcia, ktore dobrze adzwierciedlaja zastosowang strategig badaa, po co tworzyé neologizm,
kréry dodatkowo przywohije potocene znaczenie tego pojgcia? Oczywiscie rozumiem ted
potreede webogacania stownictwa naukowego,ale wwazam, Ze pojgcie ,kombo metodologii”nie
jest trafne. Byé mozeAutotka te2 miala watpliwosei, skoro uzywa tego pujecia w cudzystowie w
tytule podrozdzialu?
Powracajac do watku wykorzystywania setuki wbadaniach naukowych na réénych jego etapach,
Jgczenia nauk, sztuki i edukacji oraz yezenia roti naukowea { artysty, uwazam Ze Habilitantka 2
duzym znawsbwem, wradtiwoscia

 

i zaangazowaniem pisze o tym w recenzowanej ksigéec.

Zainteresowani pojscia tq dragg w swoich badaniach znajda wksigéce wartosciowa wiedze, ktéra
moga zastosowaé zarswno do wzasadnicd teoretycenyeh, metodologicznych, jak i do dziatat w
praktyce,

Wrozdziale 3 ksiy2ki Autorka zaprezentowala na praykludzie badai nad macierzyfistwem, jak
moie byé konstruowana metodologia badai przez sztuke, jak mode byé kreowana przez
tworezyeh i zaangazowanych uczestnikéw, z jakimi trudnogciami i dytematami nalezy sig livzyé.
Postugujac sig jezykiem Autorki, kombo metodologia zastosowana w projekcie badawczym

 »Mikroswiaty macierzyiistwa", to kombinacja réznych paradygmatow  Gaterpretatywny,
krytyczny, postmodernistezny), podei&é (biograficane, autobiograficane, auto/biograficane,



biografie inigjujgce edukacje doroslych, postuguigce sig sztulcy), metod i technik (wywind
biograficzno-narracyjny, jakogciowy wywiad badawezy, wywiad poglebiony, wywiad z

  foxografig, autolemnografia performatywna, analiza dokumentow, jakoSciowa analiza treéci),
narzedzi badawezych (przewodnik do wywiadu, praewodaik do eseju sutobiograficznego,
prewoduik do wywiadu 2 uwzglednieniem proshy do uezestniezek 0 fotogratowanie
codziennosei) oraz narzedzi wspomagajgcych proces artystyczny(przewodnik do praygotowania
plakatu, przewodnik do przygotowania excju autobiograficanego, praewodnik do przygotowania

  etiudy filmowej, praewodnik do praygotowania albumu), To bogactwo i réénorodno:

mm wyzwanicm,

 

zastosowanych w badaniach koncepeji i dzialait musiato byé dla Habilitantki duz
aby nie stracié 2 pola widzenia istoty praedsigwzigeia badawezego, W ksiaéce badania wtasne
zostaly czytelnie preedstawione w postaci tabeli z keytetiami opisu metodologicznego, ktora daje
jednoczesnie modtiwosé pordwnywania poseczegdlnych edyeji badad migdey sobg, Nastepnie
vostaly opisane podejéeia zastosowane w badaniu: z wykorzystaniem biografil;. biografii
inigjujace| edukacje dorostych 7 wykorzystaniem sztuki oraz strategic 2 uéyciem form
(werbalno)-(audiowizwalnych). Wszystkie te zagadnienia zostaly szczegdlowe i kompetentnie
oraz wSwietle zréénicowanychZrédet opisane, Oryginaine i wartosciowe w moim odbiorze jest
wyrdinienie podejscia 2 wykorzystaniem biografii inicjujgee) edukagje dorostych, tj. polgezenie
czynnogei badawerych z aktywnoseig edukseyjng, tworzye zintegrowane podejicie badawezo-
edukacyjne, Ww omawianym przypadku zrealizowane za posrednictwem dziatah artystycanych:

plakatu, eseju autobivgraficznego, albumu i etiud filmowych. Uezqeymi sig byli oi, krérzy te
formy prezeatowaniarezultatowbadan przygotowali, tj, badacze; uezacymi sig mogli by¢ badani,
uczgcymi sig mogli byé odbiorey dziatah badawezo-edukacyjno-artystycanych, Yj. wideowie,
zwiedzajgcy wystawe itp. To w moim preckonanin bardzo wartosciawe, a ze wzgledu na
teoretyczno-praktyczny charakter dyscypliny pedagogika (w tym andragogiki) szezegélnie

 

wartosciowe podejécie badaweze, ktére zostalo wyodrebnione przez de M. Pryszmont,
Hobilitantka zamieszeza teé w analizowanym rozdziale kryteria analizy narracji_ werbalac-
{oudio)wizualnych wodniesieniu do analizy danych pierwotnych oraz danych wytworzonych.
Dyskusyjne dla mnie jest odtéinianie analizy tresciowej od merytoryeznej, kiedy pozniej w tabeli

 

oba kryteria 7e soba sig pokrywaja. Mimo tego zastezezenia, uwazam de zaprezentowane warianty
analizy danych maga byé prayktadem lub wzorem dla innych badaczy.
Zaprezentowanawksigive motudologia dotyczy 5 edyoji badaa realizowanyeh na preestrzeni5 lat
przez 5 badaczek z udziatem kilkunastu badanych — kobiet ~ metck pod kierunkiem naukowym de
M, Prysmont na temat ,Mikroswiatiw macierzyastwa”, Prowadzenie badai zespatowych
wymaga wysokich kompetencji metudologicznych oraz interpersonalnych, szezegélnie wtedy,

 

kiedy cele badah oraz metodologia zmieniajg sig w kadde} edycji badania, a tak

 

by sprostaé



wymogom badaft partyeypacyinych, aby podzielié sig z innymi wynikami badah w artystyczne|
formic, aby praebieg i wyniki badai przedstawié w publikacjach, W tym Kontekécie wysoko
oceniam wskazane kompetencje dr M. Prysamont, Jestem przekonana, 7e wspélbadaczki wiele sig
wtrakcie realizagji projektu nauczyly, co ma dude znaczenie nic tylko dla rozwoju naukowego
pracowaik6wuczelni oraz doktorantek, klére uczestniczyly wbadaniach, ale takZe dla instytucji,
w ktdrej mato miejsce,
W rozdziale 2 Autorka skoustruowala i przedstewiia teorctycang rame badah dla projekt
»Mikroswiaty macierzyistwa". Nie zglaszam do tej ezeéei dadnych uwag. Habilitantka ze
znawstwem postuguje sig literatura przedmiotu w kadym z obszarow  macierzyistwa:
biologicznym, spoleczno-kulturowym, psychologicznymi wSwietle teorii edukacji dorostych. W
obszarze andragogiki na temat 2wigzany z przedmioicm swoich zainteresowah ma wiedze petng,
Wostatnimrozdziate ksigeki Autorka dzieli sig wybranymi refleksjami z inicjatywy badaweze|
»Mikroswiatymacierzynstwa” zgodnie z koncepejg przedstawiong w rozdziale 2. Po zapoznaniu
sig 2 zawarlosciy tego rordziatu uwaam, Ze interpretacja wynikéw badad jest stabszq strong
prezentowanego projektu oraz ksigéki, Zasadnicza mamy do ezynienia z cytatami ilustrujgcymi
poglady Habilitantki oraz z parafiazowaniem cytatéw uczestniczek badanin. Rozumiem, 2¢
badania opieralysig na analizie indywidualnych dogwiadczen zwigzanych z macierzyfistwem na
niewielkiej probie badaweze}, ktdra nie upcawnia do uogélniesy, to jednak czytelnicy - naukowey
cczekuja po badaniach jakosciowych odkrywania sensowi znuczeit, mechaniaméw rozumienia i
imterpretowania doswiadczen przez badane, hipotez do dalszej weryfikagji w badaniach, czy
nowych kategorii anatityeznych, Tego w moim przekonaniu w ksigzce brakuje
Usagi, jakie sformulowalam wrecenzji ksigzki M, Pryszmont,Metodologia jako sztuka wyjéeia,
Podejécia badaweze i praktyki edukacyjne w andragogicznychstudiach nad macierzynstwemn”,
aie zmicniaja mojej og6lnie pozytywne| oceny tej monogralii. Uwadam, Ze zostala kompetentnie
Przygotowana, wnosi nowy jakos¢ do pedagogiki (szezegolnie andragogiki), m.in. preez naukowe
odkrycic jednego 2 mikroswiatéw nieformalnej edukacji dorostych, oryginalna propozycig
metodologiczng do wykorzystania takée winnych projektach badawezych, badania zaangazowane
{ partycypacyjne, ktore maja szczcgélng wartosw naszej dyscyplinic naukowej, Habilitantka
sprostala wymogom nowej metodologii, ktéra przenosi punkt cigékosci z metody na badacza i
wykazala sig samoswiadomoscig metodologicena oraz duzym zaangatowaniem w realizacje
opisywang) iniojatywy badaweze}, pelnige roine role, m.in, antorkt koncepeji badan, kierowniezki
zespotu badawezego,badaczki, organizatorki wydarzi

 

A artystyeznyeh,



3. Ocena pozostalej aktywnosei naukawej

Dr Martyna Pryszmont zalgezyla do ceny wszystkie wydane po doktoracie prave pod redakcja
oraz wigkszosé opublikowanychartykulow,

Poza pierws7g, wydang tué po doktwracie praca zbiorowg, w pozostalyeh jest jedyng redaktorka i

 

te uczynig przedmiotem oceny. Uktadaja sig one w spdiny eykl dotyczgcy mikroswiatdw
doroslych, w tym macierzyfstwa. Do redaktorki nalezy zeromadzeni tekstow, strukturyzaeja
ksig2ki, napisanie wstepu. Z tyoh zadai wywigzala sig Habilitantka bez zastreeZen. Poza tym w
kaadej pracy znajduja sig teksty Jej autorstwa, Kidre sy wartosciows czescia tych prac, referuig
wyniki badah prowadzonych przez Habilitanke iw preypadku monogtalii dotyczacych
macierzyistwa - syntetyzuja i podsumowujy wyniki badaa w projekcie,
Preechodzae do oméwienia artykuléwna wstepic przedstawig sposob narracji, jaki Autorka
prowadzi wswoich tekstach. Poza zaprezentowaniem ieorii, metodologii i wynikéw badad,
charakterystyczne dla narragji Habilitantki jest stawianie pytat w réanych ezgSciach artykufus na
vwistepie, aby szukaé na nie odpowiedzi, w rozwinigciu, aby praedstawié dylematy, nowe tezy,
oraz, w zakoriczeniu jako pytania, na ktére warto szukaé dale) odpowiedzi, ezy ted sklaniajgce do
refleksji. Wspoiczesnie stawianie pytai w naukach spolecznych ma wieksze znaczenie nié kiedyS,
szezegdlnte w obrebie badari jakosciowych pozwala lepiej pozaé sposéb myslenia
Anttora/Autorki, a przez to jego‘fej wplyw na prowadzenie wywodu, a praede wszystkim uosabiaja
waszystkim mane stowa: ,wiem, Zetie nie wiem”, co jest drogg do znaczacego uezenia sig,
uczenia sig w glab.
Dr Martyna Pryszmont publikuje swoje teksty w liczacych sig w srodowisku pracach zbtorowych,
oraz wuznanych ezasopismach, do niedawana wysoke panktowanych, takich jak: Teradniejszosé-
Cxlowiek-Edukagja”, Kultura i Rdukacja”, ,.Edukeeja Dorostych”, ,.Rocmik Andragogiezny”. W
Je} dorobica sq takze publikacje w j. angielskim (w tym jeden opubtikowany za granicg w:
Intemational Journal of Lifelong Learning”wspélnie z J. Golonky-Legat), @ kolejne 2najdujg sig
ww procedurze wydawniezej
W artykutach wyréznié mozna zy wskazano w punkcic 1 recenzji obszary tematyezne.
Chronologicznie pierwszymjest obszar dotyczacy ukrytego program, ktéry jest kontynuacja
problematyki pracy doktorskiej, Habilitantka przckracza jednak granice akademii i analizyje, ap.
ukryty program telenowel, Rownolegte Habilitantka publikuje artyluly dotyezace metodulogii
badad. Zwrice uwagy na wybrane. Pierwszy artykut po doktoracic ,Badacz wobec kultury — 0
podrézowanix, czyli o badaniu éwiata spotecznege”nalezy do tego obszaru. W swietle tego
artykufu mamyjuz do czynienia 2 Autorkg, Ktéra bardzo dobrze orientuje sig w analizowane|
materti, dokonujgc przeglgduusytuowania badacza w rSénych tradyejach metodologicanych.



Dalej cheiatabym zwrdcié uwagg na cykl artykutéw dotyezgeychperspektywy amto/biograficzne|
+ rzadko cksplorowanej w andragogice, w kidrych prezentuje rézne aspekty tej metody badai,
dowartosciowuje i uzasadnia je} stosowanie w praktyco, uwradliwia na problemy i kwestie
etyczne. Kolejinym eksplorowanym przez Habilitantke watkiem metodologiczaym sq badania
wizualne (fotografia, teledysk). To takge mato rozpoznany w andragogice obszar metodologii

 

badat, a poprzez swoje teksty Autorka transportuje i twérezo adaptuje wiedze zaczerpnigta z
socjologti wizualnej do naszej dyscypliny, Wérdd artykuldwznajduja sig te metodologicane
prezentacie projektow badawozyeh, w ktérych Habilitantka bierze udzial. Prezentuje w nich np.
model badania szkot mniejszoéci wyznaniowych pod postacia refleksyjne) etnografli edukacyjne},

 

czy tee naraydzia badaweze, jak np. Analizai interpretacja fotografii (obrazow wytworzonych j
zastanych) w projekcic ,Czylanie miasta: badani i animacja w przestreeni”, dzieli sig kolejnymi
adstonami metodologii badai tealizowanych w projekcie ,Mikroswiaty macierzyfstwa”,
Podsumowujge metodologicznywatek w twérezosei naukowe] M, Pryszmont, mozna stwierdzié,

 

Ze rozwatania najcagicie} dotyc7g badacxa, jego postaw, dylematéw, najczeéciej wpespektywie

 

auto/biograficzne| oraz. metod badania. Nie dosttzeglam w zgromadzonychartykutach watku
dotyezacego interpretacji wynikew badad, eo moze awrotnic wplywaé na braki w tym obszarze
podezas analizy wynikéwbadat, na co wskazywatam na przykladzie autorskie} monografii, a co
takée ujawnia sig w preypadku niektorych artykuléw.
‘Trzecim obszarom tematyeznym artykuiSw sq te, ktore dotyczg inicjatywy badaweze|
~MikroSwiaty macierzyhistwa”,ezgsto wpotgezenin z rozwinigta refleksja metodologicang, O ile
wysoko oceniam 2aréwno sposobpisania © metodologii badai, jak | zastosowane rozwiazania
metodologiczne, to nizej oceniam etap interpretacji wynikow badati, 0 czym pisalamn juz prey
okazji glownego osiqunigcia. Wyniki badat sq slabo ugruntowane w teorii. Najezeécie} Autorka
postuguje sig kateyoria pojeciows floating, analizuje wyniki badaf nigjako w oderwaniu od teorii,
choviaé jest je} Swiadoma, poniewad prezentuje jg w swoich artykulach
Preechodzye do aceny dalszych aktywnosei naukowych neledy zauwazyé, Ze Hubilitantka

 

otraymata 6 grantéw wewnetrznych 2 WNHIP Uwr na realizacje inicjatywy badaweze]
>Mikroswiaty macierzybstwa". W trzech projektach zewneirznych profektowala metodologig
badafi (punkt 9 w wykazie osiqgnigé naukowych). Ztozyla aplikacjg do konkurséw NCN Sonata
Bis 10 oraz IDUB w swojej uczelni.

Ma doswiadezenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim — jeden jest juz
zamknigty, drugi w toku,
Dr Martyna Prysemont uczestniczyta po doktoracie w 52 konferencjach/ seminariach w Polsce. W
znakomitej wigkszosci z referatami, ktore poiniej byly publikowane, Jest osobg dobrze znangi



ceniong w Ssrodowisku andragogicanym. Wwlasnym érodowisku zyskala umanie, otraymujge
wukrotnie nagrodyRektora Uwr za osiagoigeia naukowe (w2010 2013 r.
Podsumowujge dorobek naukowy dr Martyny Pryszmont zawarty w artykulach, oceniam go
pozytywnie. Jest spéjay, konsekwentnie budowany, rozszerzany 0 kolejne aspekty analizy
teoretyeznej, metodologiczne| i wynikowe. Habililanka ma doswiadezenie udziata wprojekiach
badawezych jako kierownik i projektant metodologii, Jest bardzo aktywnym uczestnikiem
konferengji naukowych

4. Ocena aktywnosei dydaktycznej i orgenizacyjnej oraz na rzecz popularyzacji nauki

Jak wynika 2 zalgezoncj dokumentacji, dr Martyna Pryszmont jest juz doswiadezonym i
innowacyjnym dydaktykiem. Prowadzi zajgcia z obszara wiasnych zainteresowalt naukowyeh i
gezy je z badeniami, jakie prowadzi, realizujge projekty i warsztaty dla studentéw i doktorantow.
Prowadai takée seminarium licencjackic i magisterskie, wypromowata tgcznic 106 studentow.
Poza uczelnig prowadzi zajycia dydaktyczne w tamach projeltow we wspélpracy z Fundacja Fala
oraz w pracy z senioramii dzieémi Wpracy dydaktyczne] wykorzystuje metody wizualne. Za

ie nagrodg Rektora Uwr (2014, 2015, 2019),
Habilitantka jat aktywna na polu organizacyjnym wInstytucie Pedagogiki UWr, Od 01.09.2020 r.

 

osiggnigcia dydaktyczne otrzymata wzykrot

Jest zastypcy dyrektora ds. Wspélpracy Migdzynarodowej i Projektsw Badawezych, prowadzi
Pracownig Metodologii Bada nad Edukacja, jest przewodniczgcq kierunkowego Zespolu ds
Jakosci Ksztatcenia, koordynatorem specjalnosei Edukacja Dorostych i Marketing Spoteczny oraz
eyzaminatorem oraz sokretarzem komisii rekrutacyjnym od 2010 r. Byta 11 razy cztonkiem
komitetéw organizacyjnych lub naukowych Konferencji naukowych — dwuktotnie w roli
kierownika, Za osiagniecia organizacyjne w 2019 r. otrzymata nagrodg Rektora Uwr,
Jest cztonkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz Transdyeypliname} Sieci
Badaczy Jakoseiowych.
Upowszechnianie badah naukowyeh wpisane bylo w realizacje wszystkich edycji inicjatywy
badawezej .Mikroswiaty macierzyfistwa” pod postacia plakatéw, esejéw autobiograficzaych,
etiud filmowych i albuméw, ktére byly publieznie prezentowanei dyskutowane podezas wystaw i
pokazow, sluéqe realizagji celéw spoteczno-praktyeznych, jakie wyplywaja 2 badai
zaangazowanych i partycypacyjnych, co jak wyze) uzasadniakam, uwazam za niezwykle cenne.
Funkeje popularyzujgcg nauke petni strona internetowa projektu; www.mikroswiaty.enda pi oraz
facebook projektu,
DrM, Pryszmont aktywnie wspélpracowala 7, otoczeniem zewngtrznym przyrealizagji projekiow
finansowanych z Ministerstwa Kultura i Dziedzicnwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i



Srkolnietwa Wyészego, a takte 7 Fundacjq Fala. Uzyskala patromy dla wszystkich edycji
projektu ,.Mikroswiaty kobiet, np. Centrum Zrownowazoncgo Rozwoju Spoleeznosci
Wroclawia, Fundaeji MaMa, inicjatywy Macierzyristwo bez, Tukru.
Podsumowujac, Habilitantka wykazujg sig duza aktywnoseig dydaktyczng i organizacying oraz na

 

rzecz popularyzacji nauki, Sq to dzialania nieprzypadkowe, sq Scisle 2
naukowo-badawezg oraz praca zawodowa.

§, Informacje naukometryezne
+ Sumaryczny impact factor 0
+ Liczba eytowaa publikacji wedlug Google Scholar: 65 (wtym 15 autocytowarl)
*  Indeks Hirscha:4

*  Liczba punktow MNiSW:390, 5

Waiosek koitcowy

Wszystkie obszary dorobku: naukowy, dydaktyezny, organizacyjnyi na rzecz popularyzagji nauki
de Maryny Pryszmont oveniam pozytywniv, Preedstawione do oceny glowne osiagnigcie
naukowe oraz inneistotne aspektyaktywnosei naukowej stanowiy znaczacy wkladu Mabilitantki
wrozwéj dyscypliny pedagogika, Osiggnigeia i dorobek naukowydr Martyay Prytszmontspelnia
kryteria okrestone wUstawie 2 dnia 20 lipca 2018 ¢. Prawo o szkolnietwie wyészym i nauce.
Stwierdzam, ze caty przedstawiony wdokumentaeji, wyze] eceniony dorobek naukowy uzasadnia
nadanie dr Martynie Pryszmont stopnia doktora habilitowanego.

    Hanna Sotatepyk-S3


