Protokół
posiedzenia komisji powołanej przez Rektora dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko
adiunkta w Zakładzie Pedagogik Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki w
dniu 22 czerwca 2017 roku.
W posiedzeniu udział wzięli:
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – przewodniczący komisji
Dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr – zastępca przewodniczącego komisji
Prof. dr hab. Jerzy Piekalski – Dyrektor Instytutu Archeologii
Prof. dr hab. Maciej Gołąb – Dyrektor Instytutu Muzykologii
Prof. dr hab. Rościsław Żerelik – Dyrektor Instytutu Historycznego
Prof. dr hab. Mirosław Kocur – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa
Dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
Dr hab. Alicja Szerlag prof. UWr – Dyrektor Instytutu Pedagogiki
Dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr – Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. Dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr – Dyrektor Instytut Psychologii
11. Doc. dr Alina Czapiga – sekretarz komisji
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Na konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogik Wczesnoszkolnej i
Przedszkolnej Instytucie Pedagogiki wpłynęły dwa podania: dr Joanny Gruby oraz dr Emilii
Olejnik-Krupy.
Dr Joanna Gruba:
Kandydatka do zatrudnienia na stanowisku adiunkta, w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i
Przedszkolnej, legitymuje się stopniem doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki, który
uzyskała w 2001 roku. Na dorobek naukowy dr J. Gruby składają się: 9 publikacji zwartych (w tym 4
współautorskie), 2 prace redakcyjne, 4 prace dydaktyczno-terapeutyczne, 18 rozdziałów w pracach
zbiorowych, 10 artykułów w czasopismach. W zdecydowanej większości przedmiotem powyższych
publikacji naukowych jest problematyka logopedyczna, koncentrująca się głównie na zagadnieniach
zaburzeń mowy i słuchu, testach – kartach oceny rozwoju psychoruchowego oraz kartach oceny
logopedycznej. Kandydatka aktywnie uczestniczyła w 56 krajowych, 9 międzynarodowych i 5
zagranicznych konferencjach naukowych – nie udokumentowała jednak owej aktywności w postaci
wykazu tematów wystąpień konferencyjnych. Uczestniczyła również w 8 projektach edukacyjnych
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w edukacji akademickiej –
Kandydatka wyeksponowała realizację seminariów licencjackich. Na poziomie komunikatywnym
posługuje się językiem angielskim.

Rekomendacji Kandydatce udzielił prof. dr hab. Mirosław Knapik z Uniwersytetu Śląskiego, który
bardzo wysoko ocenił kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dr J.Gruby i tym samym
poparł starania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i
Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki, w Uniwersytecie Wrocławskim.
Dorobek naukowy Kandydatki, wykazana aktywność naukowo-badawcza i doświadczenie w edukacji
akademickiej są ważne w kontekście logopedii i terapii pedagogicznej zaś w niewystarczającym
stopniu lokują się w określonych w postępowaniu konkursowym wymogach naukowo-badawczych i
dydaktycznych odnoszących się do problematyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz
kształcenia zintegrowanego.
Dr Joanna Gruba w ograniczonym zakresie spełnia wymogi konkursowe.
Komisja przy 11 głosach wypowiedziała się przeciw zatrudnieniu dr Joanny Gruby.
Sekretarz Komisji
Doc. dr Alina Czapiga

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

