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ocENA ostĄGNlĘc DR MARTY ŁocKlEwlcz W PosTĘPoWANlU o NADANIE

STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK SPOŁECZNYCH W

DYscYPLlNlE PsYcHoLoGlA
NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU CPłŃSXIEGO

!. lNFoRMAcJE o WYszTAŁcENlU ! ZATRUDNIENIU KANDYDATK!

Pani dr Mańa Łockiewicz ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologli w

roku 2005 na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, a w roku

2009 uzyskała stopnień magistra w zakresie filologii angielskiej na tym samym

uniwersytecie. W roku 2O1O uzyskała stopnień doktora nauk społecznych w

dyscyplinie psychologia również na Uniwersytecie Gdańskim. Praca doktorska

została wyróżniona, a dotyczyła zasobów psychologicznych osób dorosłych z

dysleksją. Była zatrudniona jako asystent w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii

Rozwoju na tym samym uniwersytecie i aktualnie jest tam zatrudniona jako adiunkt.

ll. ocENA oslĄGNlĘclA NAUKoWEGo
(art.219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym) z dnia 20 lipca 2018 r.)

Główne osiągnięcie dr Mańy Łockiewicz zaSułowane ,,Analiza mechanizmów

uczenia się czytania i pisania w języku angielskim jako obcym u polskich uczniów,

szczególnie uczniów z dysIeksją" stanowi cykI 7 publikacji/afikułów.

Habilitantka dokonuje psycholingwistycznej analizy mechanizmow uczenia się

czytania i pisania w języku angielskim jako obcym (EFL) u polskich uczniów. Skupia

się na młodziezy z dysleksją. Ujmuje szeroko uczenie się czytania i pisania w języku

angielskim jako obcym, anaIizuje to z róznych perspektyw: procesu nauczania języka
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angielskiego w polskim systemie edukacji, charakterystyki i porównania umiejętności

czytania i pisania w języku angielskim jako obcym uczniów z dysleksją i bez

problemu dysleksji, oraz psychologicznych, szczególnie językowych, uwarunkowań

tych umiejętności. To pozwoliło na opisanie badanego zjawiska z uwzg!ędnieniem

wielu czynników podmiotowych (np. pamięci, świadomości fono]ogicznej), jak a

metodyki nauczania języka. Cykl artykułów obejmuje 7 empirycznych doniesień,

które dotyczą oryginalnego obszaru badawczego, tj, edukacji polskich uczniów z

dysIeksją uczących się języka angielskiego. Habilitantka dostarcza interesujących

wniosków na temat mechanizmów uczenia się tego języka obcego u nich. Ukazuje

proces nauczania języka obcego w Polsce akcentując zjawisko inteńerencji

międzyjęzykowej w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego. Wańo podkreślić,

iz oba te języki różnią się w kwestii czytania transparentnością, regularnością i

spójnością ońografii. Autorka pubIikacji nie tylko wnikliwie analizuje te procesy, ale

też formułuje sugestie odnośnie dydaktyki w celu uniknięcia negatywnego transferu.

Opierając swoje badania na modelu teoretycznym współzależności językowej

oraz hipotezle różnic w kodowaniu językovvym, dowodzi, że młodzież z dysleksją w

zestawieniu z młodzieżą bez dysleksji, czyta mniej poprawnie w EFL, dotyczy to

także pseudosłów, popełnia więcej błędow w pisaniu (zarówno ońograficznych jak i

fonologicznych), ogólnie ma większe problemy z fonologią w EFL. Habilitantka

vtykazała, iz im większa poprawność czylania i pisania w NL (ęzyku ojczystym) tym

lepszy proces uczenia się czytania i pisania w EFL i odwrotnie. Aby wnikliwie

wyjaśnić mechanizmy lezące u podłoza tych zjawisk Habilitantka bada procesy

poznawcze takie jak krótkotrwała pamięć werbalna, krótkotrwała pamięć fonologiczna

w relacji do segmentacji pseudosłów na fonemy i łączenia fonemów w pseudosłowa

oraz RAN (zautomatyzowane nazywanie). Potwierdza Ęm samym, że trudności w

uczeniu się czytania i pisania w EFL u młodzieży dyslektycznej są spowodowane

zabuzeniami w NL, żn. deficytami pzetruarzania fonologicznego. Co więcej,

wykazuje też, że świadomość fonologiczna w NL jest predyktorem poprawności

czytania w EFL. Dysleksja jest zatem istotnym czynnikiem ryzyka w uczeniu się EFL.

Dr Mańa Łockiewicz wskazuje na interesujące odmienności w zakresie tych

mechanizmów pomiędzy grupą bez dysleksji i z dysleksją; badani z dysleksją

polegają bardziej na krótkotrwaĘ pamięci werbaInej, co w jakimś stopniu może

obnizać ich rezultaty w uczeniu się EFL. Podobnie w odniesieniu do pisania,

Habilitantka vtykazała, iż osoby z dysleksją nie wykorzystują swoich umiejętności
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językowychzdobytychwramachnaukipoprawnejpisowniwyrazówwNL,gdyuczą

siępisaniawEFL.oprócztego,wykazała,iŻznĄomośćsłownictwawEFLjest
istotnym predyktorem płynności czytania słów oraz zapisu pojedynczych słów w EFL,

WwyjaśnianiumechanizmówprocesuuczeniasięEFLsięgateżdoanalizy
wczesnych predyktorów badając dzieci przedszkolne, projekt ten ma szczególnie

nowatorski charakter, ponieważdotryczy umiejętności przetwarzaniafonologicznego,

iak i znajomości EFL, u dzieci, które nie zaczęĘ jeszcze formalnej nauki czytania i

pisania. przyniosło to interesujące rezultaty, iz świadomość fonologiczna w NL jest

predyktorembiernejiczynneiustnejznajomościEFLuprzedszkolaków,aznajomość

polskich liter i niewerbalny la były predyktorami biernej i czynnej ustnej znajomoŚci

EFL u przedszkolaków,

oceniająccałościowopraceHabilitantkiwskazanejakoosiągnięcienaukowe,

należypodkreŚlić,iŻpracetecechujebardzowysokipoziommerytoryczny'
oryginalnośćproblematyki,probykompleksowegoujęciabadanychzjawisk,wysoki

poziommetodologiczny,coWsumieprowadzidowniesieniawaŻnegowkładuw

wiedzę psycholog icznąna temat mechanizmów uczenia się !ęzyka angielskiego jako

obcego (EFL) u młodzieży polskiej z dysleksją, jak i bez dysleksji,

lll. ocENA PozosTAŁYcH PUBLlKAcJl KANDYDATKI Po UersKANlU

STOPN|A DOKTORA

Dr Mańa Łockiewicz opublikowała szereg ańykułow w wYsoko PunktowanYch

czasopism ach oraz rozdziałów. lch tematyka jest częściowo powiązana z analizą

mechanizmów uczenia się czytania i pisania w EFL u polskich uczniów z dysleksją,

aleteżdotyczy innych kwestii. ustaliła m,in,, iż pisanie krotkich tekstów wypracowań

w EFL przez osoby z dysleksją prowadzi do błędów wynikającYch z deficYtów

przetwarzania fonologicznego, błędów w zapisie pojedynczYch wYrazów, oPisała teŻ

odmienny i nietypowy wzorzecrelacji miedzy pamięcią długotrwałą i krótkotrwałą a

znajomością słów w EFL u osób z dysleksją, konkluduje, iż może stanowić czynnik

ryzykaw uczeniu się słownictwa w EFL u takich osób,

oproczwymienionychwątków,Habilitantkainteresujesiękwestiąnauczania

językaangielskiegojakoobcegowPolsce,podłożempoznawczymumiejętności

cz$ania i pisania w języku polskim, funkcjonowaniem dorosłych osób z dysleksią (w
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tym obszaze opublikowała pierwszą w Polsce monografię poświęconą tej

problematyce), psychologią edukacyjną, więziami między matką i dzieckiem oraz

charakterystyką reIacji małżeńskich w rodzinach zastępczych. Ogolnie prace te

charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i dbałością metodologiczną.

Bardzo wańościowym Jej osiągnięciem jest także opubIikowanie Metody Dobrego

Stańu w wersji anglojęzycznej. Co więcej, habilitantka przeprowadziła bardzo cenne

badania we współpracy z Prof . Ange!ą J. Fawcett z Uniwersytetu w Sheffield, w

ramach grantu NCN Harmonia, dotyczyły one specyficznych trudności w uczeniu się

czlltania i poprawnej pisowni (perspektywa międzyjęzykowa). Owocem tego grantu

są publikacje, w których opisano wyniki w zakresie czytania i pisania uczniów

polskich i angieIskich z dysIeksją i bez dysIeksji. Ten paradygmat porównań

dostarczył danych na temat, jak pisze habilitantka, ,,wpływu NL i negatywnego

transferu międzyjęzykowego między syntetycznym językiem polskim a analitycznym

językiem angielskim".

Znakomita większość aĘkułow naukowych, jak i monografii, została napisana

we współpracy z wieIoma różnymi osobami zarówno z PoIski, jak i zagranicznymi.

Jeden ańykuł, który wymieniła habiIitantka, jest pracą samodzielną: Łokcewicz, M.

(2019). The role of motivation in learning foreign languages: towards a global self-

identity - a literature analysis. Current /ssues in Personality Psychology,7(2),81-90.

https://doi,oro/10.5114/cipp.2019.84569, Praca zespołowa jest bez wątpienia

mocnym atutem Habilitantki, jednak pozostaje pewien niedosyt; powinno się w
dorobku znależć nieco więcej samodzielnie opracowanych artykułów badawczych.

Ogólnie pozostałe publikacje Habilitantki oceniam bardzo wysoko,

lNFoRMAcJA o WYKAZYWAN|U slĘ lsToTNĄ AKTYWNoŚclĄ
NAUKOWĄ ALBO ARTYSWCZNĄ REALIZOWANĄ W W!ĘCEJ N!Ż

JEDNEJ UczELNl, lNsTYTUcJl NAUKoWEJ LUB lNsTYTUcJl KULTURY,

W SZCZEGOLNOŚC! ZAGRANICZNEJ

Dr Mańa Łockiewicz jest aktywnym badaczem zarówno w obszarze rodzimej

psychologii, jak i w ośrodkach zagranicznych, Uczestniczyła w 21 konferencjach

międzynarodowych po uzyskaniu stopnia doktora i w 16 konferencjach

ogólnopolskich po uzyskaniu stopnia doktora,

IV.
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Zreal.izow ała też g ranty badawcze :

_ jako Kierownik Projektu badań: Specyftczne trudnościw uczeniu się czytania

i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowa, jednostka nadająca: Narodowe

Centrum Nauki (NCN), konlłurs Harmonia, z prot. Ange!ą Fawcett, University of

Sheffie]d;

_ jako Wykonawca badań w OR/SC - Oracy in the school culture (pońugalsko-

polska wymiana osobowa finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego i Ministório da Educag6o e Ci6ncia);

_ w programie Leonardo da Vinci Projekt lNCLUDE/Brytyjskie Towarzystwo

Dysleksji w latach 2005 - 2OO7 jako pzedstawicielka Pańnera: Uniwersytetu

Gdańskiego;
_ jako Zastępca członka (MC Substitute Member) Management Committe:

Akcji coST lS14o1 Strengthening Europeans' Capabilities by Establishing the

European Literacy Network (ELN) w latach 2014 ,2019.

Habilitantka odbyła też liczne staże i wyjazdy studyjne w uczelniach

zagranicznych, jak np: University of Luxembourg, lnstituto Politecnico de Lisboa,

Birkda!e Senior School (Sheffield),Bangor University, Klaipćdos Universitetas,

Universidad de Jaón, Rovira iVirgiIi University (Tarragona, Hiszpania).

Realizowała szereg projektow finansowanych pżez rodzimy uniwersytet.

WspóĘracowała i współpracuje z wieloma naukowcami w Polsce, jak i za granicą.

Współpracuje także z instytucjami, jak np. z Pracownia Testów Psychologicznych i

Pedagogicznych w Gdańsku czy lnstytut Badań Edukacyjnych.

Była członkiem komitetów naukowych/organizacyjnych 6 konferencji

międzynarodowych po uzyskaniu stopnia doktora i 4 konferencji ogóInopolskich.

Niektóre z nich były współorganizowane przez uczelnie i instytucje inne niż

Uniwersytet Gdański. Jeśli chodzi o uczestnictwo w programach europejskich lub

innych programach międzynarodowych, pełni funkcję zastępcy członka (MC

Substitute Member) Management Committe w Akcji COST lS1401 Strengthening

Europeans' CapabiIities by Establishing the European Literacy Network (ELN),

delegatka z Polski, od maja 2019 roku.

Wykonała także 11 recenzji dla czasopism angielskojęzycznych, w tym 7

recenzji dla czasopism zagranicznych (mających wspołczynnik wptywu IF) a 4

recenzje dla czasopism polskich oraz 5 recenzji metod diagnostycznych dla Pracowni

Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Jest członkiem trzech



międzynarodowych organizacji: The lnternationa! Association for Research in L1

Education (ARLE), European Literacy Network, Educational Role of Language

Network.

Wskaźn iki bibliometryczne:

Sumaryczny impact factor: 16,693;

Llczba cytowań publikacji wg Web of Science: 39; bez autocytowań = 32,

wg Scopus : liczba cytowań = 60, bez autocytowań = 45i

lndeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science: 4;

Liczba punktów punktów MN|SW: od 2010: 600,0566.

OCENA DOROBKU DYDAKWCZNEGO l POPULARYTORSK|EGO

Jako nauczyciel akademicki dr Mańa Łockiewicz realizuje szereg

pzedmiotów, była promotorem pomocniczym w doktoracie, promotorem i

recenzentem prac magisterskich i Iicencjackich, Była koordynatorem programu

Erasmus w Ins§fiucie Psychologii UG, przewodntczącą lub członkiem Komisji

Egzaminacyjnych egzaminu doktorskiego z języka angielskiego, przewodniczącą Iub

członkiem Komisji Rekrutacyjnych i innych. Wielokrotnie tez wykonywała tłumaczenia

wykładów na konferencjach i inne tłumaczenia na potrzeby instytutu.

W zakresie osiągnięć popularyzatorskich wymieniła kilka publikacji. Była tez

nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi nagrodami.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane na temat działaIności Habilitantki w

zakresie wykazywania się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej

niż jednej uczelni, insĘtucji naukowej lub insĘtucji kultuł, w szczególności

zagranicznej, nie ma żadnych wątpliwości, iż aktywność Habilitantki należy ocenić

bardzo pozytywnie. Jest ona wańościowym badaczem obecnym zarówno w rodzimej

psychologii, jak i w obszarze międzynarodowym. Owocnie wspołpracuje z

instytucjami zagranicznymi i polskimi, prowadzi badania i publikuje we wspołpracy z

wieloma ośrodkami w Polsce i za granicą, Jej dorobek jest rozpoznawalny, na co

wskazuje liczba cytowani i indeks Hirscha, udział w komitetach konferencji i w
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programach międzynarodowych (COST). Jej

popu laryzatorską należy równ iez ocen ic pozytywn ie

działalność dydaktyczną

V. KONKLUZJA

Reasumując wyzej wyrażone opinie na temat głównego osiągnięcia dr Mańy

Łockiewicz oraz pozostałei aktywności stwierdzam, że Pani doktor posiada w

dorobku osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój psychologii (w

szczególności psychologii dysleksji) oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową

realizowaną w więcej niz jednej uczelni, w szczególności zagranicznej (w myś!

Ustawy zdnia 20 lipca 2018 r,).

Dr Mańa Łockiewicz wskazuje nowe obszary badawcze i możIiwości rozwoju

dyscypliny psychologia. Dostarcza nowej wiedzy na temat mechanizmów uczenia się

języka angielskiego jako obcego u młodziezy z dysleksją, psychoIingwistycznego i

edukacyjnego ujęcia uczenia się języka obcego, psychologii rozwojowej i

edukacyjnej. Stanowi to ważny wkład w obszar psychologii dysleksji, edukacyjnej i

rozwojowej. Dr Mańa Łockiewicz spełnia kryteria wymienione Ustawie o Szkolnictwie

Wyzszym z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W świetle powyższego

stwierdzam, iż dorobek Pani dr Mańy Łockiewicz spełnia kryteria osiągnięć osoby

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w

dyscyplinie psychoIogia.

Barbara Gawda
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