
Uchwala Nr 2/2021
Komisji Habilitacyjnej z dnia 15 czerwca 202Ir.

w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego 
Pani dr Martynie Pryszmont

w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie pedagogika

Na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż

szym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 i 7 

uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 

sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habi

litowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Komisja habilitacyjna, powołana uchwałą Nr 

10/2021 Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogiki oraz Psychologii UWr z dn. 10 marca 

2021r., stwierdza, co następuje:

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, recenzjami, a także 

po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, Komisja Habilitacyjna uznała, że 

aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe, zatytułowane: Metodologia jako sztu

ka wyjścia. Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach 

nad macierzyństwem (Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020, ss. 271), stanowi 

znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika.

2. Komisja wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania Pani dr Martynie Pryszmont 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie peda
gogika.

Uzasadnienie:

Komisja habilitacyjna w składzie: przewodnicząca Komisji prof. dr hab. Władysława 

Szulakiewicz, recenzenci: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, prof. dr hab. Stani

sław Palka, prof. dr hab. Józef Gómiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas, Członek 

Komisji dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr oraz sekretarz dr hab. Rafał Włodarczyk na 

zdalnym posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę, zawierającą pozytywną 
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opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Martynie Pryszmont w dziedzi

nie nauk społecznych dyscyplinie pedagogika kierując się następującymi przesłankami:

- Trzy oceny recenzentów oraz opinie pozostałych Członkiń i Członków Komisji, wyra

żone podczas posiedzenia Komisji, kończą się jednoznacznie pozytywną konkluzją, po

pierającą wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jedna z recenzji kończy się 

konkluzją negatywną.

- W recenzjach i wyrażonych na posiedzeniu Komisji opiniach stwierdzono, że podsta

wowe osiągnięcie naukowe pt. Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejścia badawcze i 

praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem, niezależnie od 

podniesionych uwag o charakterze polemicznym, stanowi wartościową rozprawę nauko

wą. Jednak Recenzent, który wydał negatywną ocenę tego dzieła naukowego, zakwestio

nował podstawy ontyczne, epistemologiczne oraz aksjologiczne projektu badawczego. W 

pozostałych trzech recenzjach i wygłoszonych opiniach wskazano, że osiągnięcie nauko

we wnosi istotny wkład w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej.

- Komisja podkreśliła, że dorobek naukowy Habilitantki, rozwijany od czasu uzyskania 

stopnia doktora, w zakresie jakościowej metodologii badań naukowych oraz andragogiki 

stanowi ważny wkład w rozwój dyscypliny pedagogika, a także świadectwo osiągnięcia 

dojrzałości naukowej Habilitantki.

- W recenzjach i opiniach zaznaczono dobre przygotowanie Kandydatki do pracy nauko

wej oraz doceniono wartość innych prac naukowych dr Martyny Pryszmont, prowadzenie 

badań na różnych polach pedagogicznych eksploracji i ich wieloaspektowość, oryginal

ność promowanych rozwiązań problematyki pedagogicznej w zakresie metodologii badań 

społecznych oraz szczególnie edukacji dorosłych.

- Podczas kolokwium habilitacyjnego Kandydatka zaprezentowała się jako kompetentny 

naukowiec, dyskutując z Komisją habilitacyjną problematykę swoich badań naukowych.

- W recenzjach podkreślono, że dorobek podoktorski zarówno naukowy, jak i dydaktycz

ny, organizacyjny, popularyzujący naukę i dotyczący współpracy ze środowiskiem jest 

znaczący i w każdym ze wskazanych obszarów Habilitantka spełnia ustawowe kryteria 

stosowane przy ocenie kandydatów do stopnia doktora habilitowanego.

- Przebieg przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji dyskusji potwierdził przekona

nie, że dr Martyna Pryszmont jest w pełni przygotowana do pełnienia roli samodzielnego 
pracownika nauki.
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- Komisja w wyniku dyskusji oraz przebiegu kolokwium habilitacyjnego uznała, że wnio

sek dr Martyny Pryszmont o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych dyscyplinie pedagogika jest w pełni zasadny.

W głosowaniu jawnym za poparciem wniosku opowiedziało się 6 członków Komisji habili

tacyjnej, nikt nie był przeciw, 1 członek Komisji habilitacyjnej wstrzymał się od głosu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Habilitacyjnej

Prof. dr hab.'JWładysława Szulakiewicz


