
Uchwała Nr 28 /2021

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika oraz Psychologia 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego

Na podstawie art. 28 ust. 4., art. 178 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 219 i art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 
zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały nr 102/20219 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 104 i art. 107 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 256, z późn. zm), Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika oraz Psychologia uchwala, 
co następuje:

§ 1. Nadaje się Pani Martynie Pryszmont stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych, w dyscyplinie pedagogika na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Metodologia jako 
sztuka wyjścia. Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad 
macierzyństwem".

Uzasadnienie

Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek dr. Martyny 
Pryszmont w dniu 24 listopada 2020 r., w którym jako podmiot habilitujący wskazano Radę 
Dyscypliny Naukowej Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 10 marca 2021r. Rada 
Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia powołała Komisję habilitacyjną.
Zgodnie z art. 219 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 85, z późn. zm.) stopień doktora habilitowanego może zostać nadany 
osobie, która posiada stopień doktora oraz posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne 
stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej 1 monografię naukową 
wydaną przez wydawnictwo ujęte w danym roku w wykazie wydawnictw wskazanym w ustawie lub 
1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych 
lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania 
artykułu w ostatecznej formie były ujęte wykazie czasopism wskazanym w ustawie, lub 1 
zrealizowane osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, a ponadto 
wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, 
instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.
W toku postępowania w przedmiotowej sprawie członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z 
wnioskiem dr Martyny Pryszmont oraz jego dokumentacją i przedłożonym do oceny dorobkiem 
Kandydatki, treścią złożonych recenzji habilitacyjnych, a także wzięli udział w Kolokwium 
habilitacyjnym. Recenzje sporządzone przez: prof. zw. dr. hab. Elżbietę Kowalską-Dubas 
(Uniwersytet Łódzki), dr. hab. Hannę Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
oraz prof. zw. dr hab. Stanisława Palkę (profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
zawierają jednoznacznie pozytywne konkluzje o uznaniu osiągnięć naukowych Kandydatki, ze 
szczególnym uwzględnieniem monografii pt. Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejścia badawcze i 
praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem za stanowiące znaczny wkład 
w rozwój dyscypliny pedagogika. Równie pozytywne były oceny, dotyczące osiągnięć dydaktycznych, 
organizacyjnych, zaangażowania w aktywność popularyzującą naukę oraz we współpracę ze 
środowiskiem. Recenzja sporządzona przez prof. zw. dr hab. Józefa Górniewicza (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski) kończy się konkluzją negatywną.
Na zdalnym posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. Komisja habilitacyjna obradująca w pełnym 
składzie, uwzględniając stanowisko recenzentów oraz opinie pozostałych członków, uznała, że 
Kandydatka spełnia wszystkie ustawowe wymagania i zasługuje na nadanie stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Komisja habilitacyjna 
podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w powyższej sprawie.



Mając na uwadze uchwałę Komisji habilitacyjnej Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz 
Psychologia podjęła uchwałę o nadaniu dr Martynie Pryszmont stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika.
Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 26 osób, w głosowaniu wzięło udział 22 osoby. Wynik 
głosowania: 18 głosów „tak", 0 głosów „nie", 4 głosy wstrzymujące się.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:

Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rad Dyscyplin


