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ZAPROSZENIE 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddziały Toruń i Bydgoszcz zapraszają do 

udziału w spotkaniu w ramach wspólnego projektu Debiuty pedagogiczne, którego celem 

jest prezentacja publiczności akademickiej dorobku naukowego młodych pracowników 

nauki, w tym wyników badań prowadzonych do pracy doktorskiej. 

Gośćmi inauguracyjnego spotkania będą dr Katarzyna Grzesiak-Bramańska  

z Zakładu Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem w Instytucie Pedagogiki na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 

dr Kinga Majchrzak-Ptak z Katedry Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pani dr Katarzyna Grzesiak-Bramańska jest autorką rozprawy doktorskiej pt. 

Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich oraz 

laureatką nagrody Grand Prix w IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa 

Pedagogicznego na wyróżniająca się rozprawę doktorską w 2017 roku.  

Pani dr Kinga Majchrzak-Ptak jest autorką wyróżnionej przez Radę WNP UMK 

rozprawy doktorskiej pt. Miejsca jako nośniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek),  godz. 16.00 – 18.00 w 

Sali Rady Wydziału na WNP UMK (przy ul. Lwowskiej 1). 

Program spotkania: 

1. Przywitanie gości. 

2. Omówienie celów i planów projektu Pedagogiczne debiuty.  

3. Wystąpienie dr Katarzyny Grzesiak-Bramańska. 

4. Wystąpienie dr Kingi Majchrzak-Ptak. 

5. Dyskusja. 

6. Wolne wnioski. 
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Dr Katarzyna Grzesiak – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Obszary naukowych 
poszukiwań koncentrują się wokół metodologii badań pedagogicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem empirycznego potencjału etnografii pedagogicznej. Kierownik projektu 
badawczego pt. „Etnograficzne studium przypadku – geneza, założenia i aplikacyjny potencjał dla 
badań pedagogicznych” finansowanego w 2018 roku z dotacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
UKW dla Młodego Naukowca lub Doktoranta. 

Źródło:https://metodologiabadan.ukw.edu.pl/jednostka/zaklad_metodologii_badan/badania_metodologia_ip_ukw 

Dr Kinga Majchrzak-Ptak – magister pedagogiki (2010 UMK) i historii (2012 UMK). W 2017 r. uzyskała 
stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na podstawie wyróżnionej przez Radę WNP 
rozprawy pt. Miejsca jako nośniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
która została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK. Koordynatorka 
osadzonego w ramach badań w działaniu, interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-badawczego pt. 
„Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”, a także międzypokoleniowego projektu „Przywracanie 
Pamięci Miastu”, zrealizowanego w ramach programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, który ogłoszony 
został przez Muzeum Historii Polski i sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
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