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WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ przygotowywanej w ramach przewodu 

doktorskiego w Instytucie Psychologii UG 

Wniosek o wyróżnienie pracy musi być dodatkowo uzasadniony. Bez tego uzasadnienia wniosek nie 

zostanie rozpatrzony przez Radę Instytutu Psychologii. Uzasadnienie wniosku zawiera szczegółowe 

odpowiedzi na niżej postawione pytania. Dotyczą one wskazania wyjątkowej wartości pracy. 

1. Na czym polega oryginalność i nowatorstwo rozprawy doktorskiej? 

 Przeprowadzone badania poddało weryfikacji model uwarunkowań satysfakcji z życia 

Polaków mieszkających w Irlandii w wymiarach psychologicznych, będących zasobem w sytuacji 

zmian w następstwie emigracji. Autorka przebadała 603 osób. Ważnym jest potwierdzenie w tej 

pracy wyników badań z innych krajów, co zaprezentował Bera (2008; 2011), potwierdzający, że 

Polacy w Irlandii są mniej zadowoleni z charakteru swojej pracy niż Polacy z Polski, jednak 

odczuwają oni większą satysfakcję z zarobków oraz okazywanego im szacunku. Jest to badanie 

potwierdzające trendy istniejące w innych zbadanych krajach EU – po raz pierwszy wykonane w 

Irlandii. 

 Nowatorskie i ciekawe są implikacje praktyczne dla Polski, którą można dziś nazywać „krajem 

migrantów. Poakcesyjna migracja często łączy się z pozorną „lekkością” migrowania, ale autorka 

słusznie wskazuje wiele przesłanek odnośnie do trudności psychologicznych migrantów, 

szczególnie jeśli chodzi o proces akulturacji i przeżywanie szoku kulturowego. Innowacyjna jest 

edukacyjna misja tego dzieła i pomoc szerzenia świadomości psychologicznej i międzykulturowej. 

Walor edukacyjny pracy jest wart wyróżnienia. Warte zauważenia i wyróżnienia są wplecione w 

to dzieło osobiste doświadczenia migracyjne i pomocowe Autorki, co z pewnością dodało pracy 

dużo walorów, związanych z przeżyciem badanych zjawisk i celnym ich opisem oraz zbadaniem.  

2. Na czym polega znaczenie uzyskanych wyników badań dla wiedzy teoretycznej i/ lub praktyki 

psychologicznej? 

 Cała konkluzja recenzowanego dzieła zawiera aplikację uzyskanych wyników do praktyki 

psychologicznej we wspieraniu migrantów - str. 217-218. Prace doktorską uważam za dobrze 

zaplanowaną i solidnie przeprowadzoną pracę badawczą – od obszernej hermeneutyki polskich i 

międzynarodowych tekstów z psychologii i nauk społecznych, poprzez przemyślane i poprawnie 

wykonane badania, zakończone celnymi wnioskami i aplikacjami do praktyki działań na rzecz 

migrantów. Z powodu umiejętnego włączenia własnego doświadczenia migracyjnego i 

pomocowego z Irlandii wnioskuję o nagrodę dla mgr Agnieszki Kulczyckiej-Dopiera za wykonane 

badania i niniejszą pracę. Wnioskuję także o jej wydanie drukiem po korektach.  

 

Dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK     Toruń, 12.09.2019 rok 


