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Recenzja

rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

dr Jolanty Muszynskiej

w post^powaniii o nadanie stopnia doktora habilitowanego
na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu im. Mikoiaja Kopernika w Toruniu

Etapy roz>voju naukowego oraz przebieg kariery zawodowej

Dr •olanta Muszynska, ur. 4.11.1965 roku w Bialymstoku, ukonczyta w roku 1993

jednolite stiidia magisterskie z pedagogiki, na specjalnosci pedagogika opiekunczo-wycho-

wawcza w IJniwersytecie Warszawskim. Fill! w Biaiymstoku. Prac? magistersk^ nt. Czynniki

kryminogetme a proces demoralizacji dziewczqt z Panstwowego Mlodziezowego Osrodka

Szkolno-W}chowawczego w Goniqdzii, napisan^ pod kierunkiem naukowym dr Grazy-

ny Olszewskiej-Baki, obronita z ogolnym wynikiem bardzo dobry. Od 1994 zwi^zana jest

zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim, Filiq w Bialymstoku, nast^pnie Uniwersytetem

w Bialymstoku, gdzie pracowala pocz^tkowo jako asystent w Zakladzie, a pozniej Katedrze

Edukacji Mi^dzykulturowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, a od roku 2004 do chwili

obecnej na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji Mi^dzykulturowej.

W 2('03 roku uzyskala stopieh naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pe

dagogiki, nadany uchwal^ Rady Wydzialu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialym

stoku, na podstawie rozprawy nt. Postrzeganie Innego kulturowo w kontekscie regionalnego

wymiaru toisamosci, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Jerzego Nikito-

rowicza. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Jadwiga Izdebska oraz prof,

zw. dr hab. Tadeusz Pilch. W 2012 roku ukohczyla w Wyzszej Szkole Ekonomii i Innowacji

w Lublinie studia podyplomowe Menadzer badan naukowych iprac rozwojowych.

Na dorobek przeddoktorski Habilitantki skladaj^ si^ 3 artykuly oraz 8 rozdzialow opu-

blikowanych w pracach zbiorowych. Do uzyskania stopnia naukowego doktora Kandydatka

uczestnicz>la czynnie w 8 konferencjach, w tym 3 konferencjach zagranicznych.

Zgodnie z tresci^ art. 16, pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r.) oce-
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