Warszawa, 31.01.2021r.
PROTOKÓŁ PRAC KAPITUŁY II EDYCJI KONKURSU im. JOANNY MATEJKO

Regulamin konkursu zobowiązuje Kapitułę do ogłoszenia wyników w terminie trzech miesięcy od
terminu nadsyłania zgłoszeń, który upłynął 31.10.2020r.
W II edycji konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i III edycji konkursu
na pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej
diaspory zgłoszono 9 rozpraw doktorskich (załącznik 1) i 4 prace magisterskie (załącznik 2).
Na podstawie § 4, punkt 4 Regulaminu, Kapituła sformułowała listę kryteriów oceny na podstawie
których przyznawano punkty w skali od 1 do 5:
1. poprawnie i jednoznacznie sformułowany cel pracy;
2. wysoka wartość poznawcza celu pracy;
3. sformułowane prawidłowo pytania badawcze lub hipotezy służące realizacji celu pracy;
4. wyraźnie przedstawiona i adekwatna metoda badawcza;
5. odpowiedni sposób wykorzystania materiału empirycznego (zgodny z zasadami metody
badawczej);
6. znajomość przez autora literatury przedmiotu, w tym najnowszych publikacji;
7. odpowiedni sposób przeprowadzenia analizy;
8. poprawność logiczna i językowa pracy (sposób narracji, konsekwencja wywodów, styl,
poprawność językowa) oraz techniczna (przypisy, ilustracje, źródła, bibliografia);
Dla rozpraw doktorskich sformułowano dwa dodatkowe kryteria:
9. istotna nowa wiedza wniesiona przez autora do przedmiotu pracy?
10. przegląd literatury dokonany zgodnie z celem i zakresem pracy i krytycyzm autora wobec
dotychczasowych w niej ustaleń?
W procesie oceny Kapituła dysponowała tekstami nadesłanych prac oraz opiniami ich recenzentów
wyznaczonych przez odpowiednie wydziały uczelni, a także zestandaryzowanymi ocenami każdej pracy
sporządzone w toku działań Kapituły przez jej członków. W pierwszej turze oceny każda praca była
dodatkowo oceniana przez dwóch członków Kapituły. Do kolejnego etapu oceny przeszły dwie
rozprawy doktorskie i dwie prace magisterskie z najwyższą sumą punktów, które zostały przekazane do
oceny wszystkim członkom Kapituły. W głosowaniu wzięło udział 9 członków. W przypadku nagrody
za rozprawę doktorską dwie osoby wstrzymały się od głosu ze względu na możliwość konfliktu
interesów.
W wyniku obrad Kapituła postanowiła, co następuje:
1. W kategorii najlepsza rozprawa doktorska
a. Kapituła zdecydowała (5 głosów spośród 7 głosujących członków) o przyznaniu nagrody Pani
dr Anicie Brzozowskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii) za pracę „Małżeństwa
mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polskoukraińskich w Polsce” napisaną pod kierunkiem dr hab. Sławomira Łodzińskiego, prof. UW i
dr hab. Aleksandry Grzymała-Kazłowskiej.
Uzasadnienie: Rozprawa wysokiej próby, kompletna, świadcząca o dojrzałości naukowej autorki.
Stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy o współczesnych migracjach. Do zalet pracy należą
interesujące, precyzyjnie wyartykułowane pytania badawcze, na które udzielono satysfakcjonujących
odpowiedzi w części empirycznej. Autorka prezentuje szeroki przegląd literatury przedmiotu oraz ujęć

teoretycznych w obszarze omawianego zagadnienia, świadczący o rozległym i dogłębnym rozeznaniu
Autorki w zakresie przedmiotu badań. Bardzo przejrzysty, logiczny tok narracji umiejętne łączący
wyniki badań własnych z analizami o charakterze teoretycznym. Wszystkie części pracy jawią się jako
zintegrowane, składające się na spójną całość. Bardzo wartościowym zabiegiem jest konsekwentne
zaopatrywanie poszczególnych części pracy w rekapitualcje/podsumowania. Przegląd literatury
dokonany przez Autorkę (dotyczący terminologii, stanu prawnego etc.) obudowany został krytycznymi
komentarzami, które stanowią wartościowy element pracy . Autorka proponuje także kierunki dalszych
badań w analizowanym obszarze.
b. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Pani dr Stelli Strzemeckiej
(Uniwersytetu Jagieloński, Instytut Socjologii) za rozprawę doktorską „Uwarunkowania
procesu adaptacji dzieci polskich migrantów. Na przykładzie badań w Norwegii” napisaną pod
kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany.
2. W kategorii najlepsza praca magisterska
a. Kapituła zdecydowała (9 głosów spośród 9 głosujących członków) o przyznaniu nagrody Pani
mgr Irenie Teleżyńskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej) za pracę „PANY. Relacje polsko-ukraińskie w soczewce migracji zarobkowej.
Ujęcie (post)kolonialne.” napisanej pod kierunkiem dr. hab. Agnieszka Halemby.
Uzasadnienie: Praca autorska, która wpisuje się w nurt badań nad relacjami interetnicznymi, a jej bazę
empiryczną stanowią dane pozyskane w trakcie badań wśród imigrantów ukraińskich zarobkujących w
Polsce. Autorka wykazała się dogłębną znajomością teorii postkolonialnej i stosowanego w niej aparatu
pojęciowego. Trafny wybór zastosowania szeroko rozumianych doświadczeń z obszaru studiów
postkolonialnych do opisu i analizy zjawisk mających miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym
stosunków polsko-ukraińskich. Praca umiejętnie rewitalizuje wykorzystywaną w socjologii koncepcję
"pany". Bardzo wartościowym elementem pracy jest pogłębiona refleksja autoetnograficzna, w
szczególności ta odnosząca się do percepcji badaczki jako przedstawicielki "strony kolonialnej" i
wynikających stąd utrudnień w komunikacji z uczestnikami badań. Należy podkreślić doskonały język
i aparat analityczny pracy.
b. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Panu mgr Hayman Rashid
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa) za pracę „Autoetnograficzna restorspekcja emigracji z Bliskiego Wschodu
do Europy.” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Gałganka.

Członkowie Kapituły:
prof. dr hab. Marek Okólski (Przewodniczący)
dr hab., prof. ucz. Paweł Kaczmarczyk
dr Łukasz Krzyżowski
dr hab. Magdalena Lesińska
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
dr hab., prof. ucz. Jacek Schmidt
prof. dr hab. Krystyna Slany
dr hab., prof. ucz. Brygida Solga
prof. dr hab. Dariusz Stola
dr hab., prof. ucz. Joanna Wojdon

Załącznik nr 1 do protokołu: Lista zgłoszonych prac doktorskich:
lp. Imię i nazwisko
Antonowicz Michał
1
Brzozowska Anita
2

Górski Michał
3
Kucharski Mirosław
4
Leszczyński Karol
5
6

Sasnal Marzena

Sońta-Jaroszewicz
7 Teresa
Strzemecka Stella
8
Szypniewski Michał
9

Tytuł pracy
Tożsamość kulturowa polskiej społeczności na terenach
Średniego Przyirtysza na Syberii Zachodniej (XIX-XXI
w.)
Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja
imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich
w Polsce

Prawo do poszanowania życia rodzinnego
cudzoziemców w polskim porządku prawnym na tle
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka
Organizacje polonijne we Francji w departamentach
Nord i Pas-de-Calais. Historia i wpływ na kulturę
regiony (XX-XXI w.)
Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek harcerstwa
Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016.
Polscy specjaliści wysokich technologii w Dolinie
Krzemowej. Portret socjologiczny.

Promotor
dr hab. Wojciech Olszewski
prof. UMK

Jednostka, w której obroniona została praca
Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Sławomir Łodziński,
prof. UW; promotorka
pomocnicza – dr hab.
Aleksandra GrzymałaKazłowska"
dr hab. Michał Kowalski

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Wojciech Olszewski
prof. UMK

Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Sławomir Łodziński

Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski,
Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Casimiro Eiger i jego wpływ na współczesną literaturę i dr hab. August Grabski;
sztukę kolumbijską
promotorka pomocnicza: dr
Urszula Ługowska
Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich
prof. Krystyna Slany
migrantów. Na przykładzie badań w Norwegii

Wydział Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego

Ochrona interesu pracownika delegowanego za granicę

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego

dr hab. Monika
Tomaszewska prof. UG

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Załącznik nr 2 do protokołu: Lista zgłoszonych prac magisterskich:
lp. Imię i nazwisko
Hayman Rashid
1
Kowalik Zuzanna
2
3

Płomińska Monika
Teleżyńska Irena

4

Tytuł pracy
Autoetnograficzna restorspekcja emigracji z Bliskiego
Wschodu do Europy.

Promotor
prof. dr hab. Andrzej
Gałganek

Pracuję tylko po to, by przetrwać. Doświadczenie pracy dr Piotr Ostrowski
w platform economy na przykładzie migrantów z Azji
pracujących dla Uber Eats
Sytuacja migracyjna diaspory palestyńskiej w polsce na dr Magdalena El Ghamari
tle innych krajów Unii Europejskiej
PANY. Relacje polsko-ukraińskie w soczewce migracji dr hab. Agnieszka Halemba
zarobkowej. Ujęcie (post)kolonialne.

Jednostka, w której obroniona została praca
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego
Collegium Civitas
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego

