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OCENA OSIi\GNI^C I DOROBKU NAUKOWEGO DR ViOLETTY KOPINSKIEJ

(WVDANA W ZWIv\ZKU Z EBIEGANIEM Sl^ O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

W ZAKRESIE NAUK SPOLECZNYCH W DYSCYPLINIE PEDAGOGIKA)

1. Najwazniejsze fakty z zyciorysu zawodowego Kandydatki.

Dr Violetta Kopinska zdobyla podwojne wyksztakenie, koncz^c na poziomie magisterskim
studia pedagogiczne na Uniwersytecie MikoJaja Kopemika w Toruniu (1997, Wydziai
Human!styczny)! prawn!cze (2001, Wydzlal Prawa! Adm!n!stracji, rownlez na UMK). Stoplen
doktora nauk human!stycznych zdobyla na Wydz!ale Studiow Edukacyjnych Un!wersytetu
Adama M!ckiew!cza w Poznaniu w zakres!e pedagog!k! ! tej dyscypl!n!e pozostala w!ema w
dalszej pracy naukowej, um!ej^tn!e przy tym wykorzystuj^c swoj^ znajomosc zagadn!eh
prawnych. Zawsze zajmowata problematyka szeroko rozum!anej wolnok!, ujmowanej w
kontekk!e ustrojowo-prawnym, ktor^ eksplorowala badawczo z roznorodnych perspektyw! w
roznych uj^c!ach teoretycznych ! spolecznych.

Jesl! chodz! o akadem!ck!e dosw!adczen!a zawodowe, od 2003 r. dr V. Kopmska zw!^ana jest
z Uniwersytetem M!ko}aja Kopem!ka (kolejno jako wykladowca Stud!um Pedagog!cznego
UMK, wykladowca na Wydz!ale Nauk Pedagog!cznych, a wreszc!e - do chwil! obecnej -
ad!unkt na tym wydz!ale). Dodatkowe zatrudn!en!e znalazla tez w Pahstwowej Wyzszej Szkole
Zawodowej we Wloclawku.

2. Ocena os!4gn!^c!a naukowego wym!en!onego w Art. 16 Ustawy z dn!a 14 marca 2003 (Dz.

U. Nr 65 poz. 595, z pomlejszym! zmlanam!)

Jako swoje zasadnlcze osl^gnl^cie naukowe dr V. Koplhska wskazuje monografl? „Edukacja
obywatelska w szkole, Krytyczna anahza dyskursu podr^cznikow szkolnych" (2017, Toruh:
Wydawnlctwo Naukowe UMK). Od razu stwierdz^, ze jest to praca bardzo interesuj^ca,
dojrzala naukowo ! stanowl^ca wazn^ pozycj^ n!e tylko w dorobku Hab!l!tantki, ale takze w
dorobu pedagoglk! jako dyscypHny.

Przyj^ty model teoretyczny (pedagoglczno-prawny osadzony w konstruktyw!zm!e) !
metodologlczny (jakoklowy, krytyczny) oraz towarzysz^cy mu trafny dobor zrodlowych
koncepcj! (w uj^ciu P. Bergera, T. Luckmanna, B. Bernstein, P. Bourdleu, R. Wodak, N.
Falrclough ltd.) powoduj^, ze umozHwlona zostala rekonstrukcja tych koncepcj! prawa,
obywatelskoki ! partycypacj!, kt6re s^ eksponowane ! domlnuj^ w podr^cznikach oraz tych,
ktore s^ marglnahzowane ! wykluczone. Podstawowe zalozenie konstruktywlzmu, zgodnle z
ktorym wledza n!e tyle oplsuje rzeczywlstosc spoleczn^, co j^ wytwarza za pomoc^ j^zyka !
zawartych w n!m znaczeh, pozwala spojrzec na podr^cznik! szkolne jako narz^dzle transmlsj!
wiedzy nasycone !deolog!czn!e ! pohtycznle.


















