
Uchwala
nr 3/l-I/2014

Rady Wydzialu Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z dnia 16.04.2003r z póz.

zm.)

uchwala sie, co nastepuje:

Rada Wydzialu Nauk Pedagogicznych UMK na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 r. podjela

uchwale o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk spolecznych dr Beacie Borowskiej

Beszcie.

Doktor Beata Borowska - Beszta na potrzeby postepowania habilitacyjnego

przedstawila cykl publikacji: Etnografia stylu zycia kultury doroslych torunian z

zaburzeniami rozwoju oraz Niepelnosprawnosc w kontekstach kulturowych i teoretycznych,

jak równiez inne publikacje stanowiace dorobek naukowy, który przekracza istotnie dorobek

naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora oraz, wraz z rozprawa habilitacyjna, wnosi

znaczacy wklad w rozwój pedagogiki specjalnej w Polsce (dziedzina nauk spolecznych,

dyscyplina: pedagogika).

Jak zauwazaja recenzenci, dorobek ten wzbogaca pe?agogike specjalna przede

wszystkim o perspektywe kulturowego postrzegania niepelnosprawnosci i doroslych osób z

niepelnosprawnoscia (w szczególnosci w zakresie normalizacji zycia osób z

niepelnosprawnoscia intelektualna oraz istotnych informacji o ich relacjach srodowiskowych,

spolecznych i kulturowych), jak równiez propagowania metody etnograficznej (wskazujacej

nie tylko na obszary badan etnograficznych w pedagogice specjalnej, ale tez mogacej

stanowic wzór tych badan dla wielu innych badaczy z tej dziedziny).



Poza tym Habilitantka uczestniczyla w zagranicznych konferencjach naukowych,

krajowych konferencjach i seminariach naukowych, jak równiez w sieci badawczej - projekty

typu Delphi Survey. Wchodzila w sklad zespolu redakcyjnego czasopisma oraz rady

wydawnictw naukowych. Dr Beata Borowska-Beszta jest czlonkiem Akademickiego

Towarzystwa Andragogicznego.

Habilitantka ma takze osiagniecia w zakresie popularyzacji nauki. Od wielu lat

sprawuje opieke nad Sekcja Pedagogiki Specjalnej Studenckiego Kola Naukowego

Pedagogów oraz jest koordynatorka praktyk studenckich ciaglych. Jako nauczyciel

akademicki ma znaczacy udzial w ksztalceniu pedagogów specjalnych takze jako promotor

prac licencjackich i magisterskich.

W glosowaniu tajnym na 23 osoby uprawnione do glosowania, oddano 18 glosów, 17

"za" i l "wstrzymujacy sie".


