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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR AGNIESZKI KOŚCIŃSKIEJ  
PT. „DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH 

UKIERUNKOWANYCH ZAWODOWO – NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA” 
 
 
 
1. Temat i struktura pracy  
 
Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Kościńskiej to wnikliwe studium poświęcone 
problematyce doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych ukierunkowanych 
zawodowo (JOZ) w polskim systemie oświaty. Wnikliwość dociekań Autorki przekłada się 
na obszerność rozprawy, która w sumie liczy ponad 400 stron. Tekst właściwy zajmuje 
300 stron, a pozostałe 100 stron to części przeznaczone na bibliografię, streszczenie 
w języku angielskim oraz liczne załączniki ilustrujące treści i wnioski prezentowane 
w ramach tekstu głównego rozprawy. Na samym wstępie warto dobitnie podkreślić 
oryginalność podjętego przez Doktorantkę problemu, jego innowacyjność, a przede 
wszystkim unikatowość na gruncie polskich badań poświęconych nauczycielowi JOZ. 
O ile problematyce kształcenia i doskonalenia kompetencji nauczycieli języków obcych 
(JO) poświęcono stosunkowo wiele prac i analiz, o tyle nauczyciel JOZ (jego profil 
kompetencyjny i sposoby kształcenia) pozostaje poza nurtem polskiej refleksji 
glottodydaktycznej. Nie znam żadnych opracowań na gruncie polskim, które w sposób 
wnikliwy analizują specyfikę pracy nauczycieli języków obcych zawodowych w polskim 
szkolnictwie branżowym i technicznym. Ze smutkiem stwierdzić należy, że nauczyciele 
pracujący w w/w kontekście edukacyjnym znajdują się zdecydowanie na marginesie 
zainteresowań badawczych polskich glottodydaktyków, co sprawia, że specyfika pracy 
nauczyciela języka obcego z odbiorcami kształcącymi się równolegle w zawodzie 
i w języku nie doczekała się jeszcze minimalnego choćby opisu. Rozprawa doktorska 
mgr Kościńskiej znakomicie wypełnia tę lukę, pokazując cały potencjał problemów 
i tematów, które mogą (i powinny) w przyszłości zostać poddane szczegółowemu 
omówieniu. W tym aspekcie jest to więc praca bardzo nowatorska, prekursorska można 
byłoby nawet powiedzieć, wpisująca się w pełni w aktualne potrzeby współczesnej 
dydaktyki języków specjalistycznych i otwierająca pole do poszukiwań badawczych, tak 
dla samej Doktorantki, jak i innych badaczy.  
 
Zarówno zamysł rozprawy, jak i jej realizację oceniam bardzo pozytywnie. Rozważania 
w zakresie tytułowego problemu pracy tj. doskonalenia zawodowego nauczycieli JOZ 
zostały szczegółowo omówione w perspektywie teoretycznej, jak i empiryczno-
praktycznej. Zdefiniowana w taki sposób struktura dysertacji jest jej niewątpliwym 
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atutem, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę komplementarność wszystkich części. Bogato 
udokumentowane rozdziały 1-3 o charakterze teoretyczno-przeglądowym stanowią 
solidną podbudowę dla podjętego i zrealizowanego badania empirycznego 
przedstawionego w rozdziałach 4-6. Autorka nie poprzestała jednak na samej prezentacji 
wyników, ale – co bardzo cenne – znalazła dla nich konkretne zastosowanie w praktyce 
w formie autorskiej propozycji szkolenia dla nauczycieli JOZ (rozdz. 7). Autorka 
zaświadcza tym samym o swoich wysokich kompetencjach w wielu obszarach 
tj. w zakresie znajomości literatury przedmiotu, konstruowania narzędzi badawczych, 
analizy i interpretacji danych, znajdowania praktycznych i trafnych aplikacji dla rezultatów 
swojej pracy. Z lektury rozprawy w sposób naturalny wyłania się obraz Doktorantki jako 
dojrzałej badaczki, refleksyjnego nauczyciela i innowacyjnego trenera/ szkoleniowca.  
 
 
2. Merytoryczna ocena pracy 
 
Jak napisałam powyżej, rozprawa doktorska mgr Agnieszki Kościńskiej składa się 
z siedmiu tematycznych rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zwieńczonych dość 
obszernym zakończeniem, w ramach których Doktorantka analizuje specyfikę pracy 
nauczycieli JOZ, dokonując jednocześnie diagnozy ich potrzeb w zakresie doskonalenia 
zawodowego.  
 
Rozdział 1 (str. 12-58) szczegółowo opisuje miejsce i rolę kształcenia językowego jako 
integralnej części przygotowania do aktywności zawodowej. W kolejnych podrozdziałach 
(1.1., 1.2., 1.3) Autorka raportuje stan faktyczny edukacji zawodowej i powiązanej z nim 
nauki języka obcego w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie oświaty, za tło 
obierając zalecenia i wytyczne wynikające z europejskiej polityki językowej. Podstawą 
opisu są wnikliwie analizowane liczne akty prawne i oficjalne dokumenty publikowane na 
różnych szczeblach i o różnym zasięgu określające kształt i zakres kształcenia 
zawodowego tak w Europie, jak i w Polsce. Ważne, że referując treść rozlicznych 
dokumentów, udało się Autorce zwrócić uwagę na kontekst i kierunki zmian, jakie 
dokonały się w szkolnictwie zawodowym w Polsce i w sposób istotny wpłynęły na proces 
dydaktyczny realizowany przez nauczycieli języków obcych, modyfikując tym samym 
radykalnie status języka obcego i zakres kompetencji nauczyciela. Lektura rozdziału 
wyjściowego dowodzi doskonałej znajomości tematu przez mgr Kościńską, swobody 
w przywoływaniu stosownych przepisów, sprawności w dokonywaniu powiązań 
pomiędzy regulacjami prawnymi a stanem faktycznym nauki języków obcych 
w szkolnictwie zawodowym.  
 
Podobne wrażenie co do erudycji Doktorantki odnoszę także po lekturze rozdziału 2 (str. 
59-111), dokonującego przeglądu koncepcji na temat kompetencji zawodowych 
nauczycieli języków obcych. W trakcie lektury nasuwało mi się nieustannie pytanie, czy 
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istnieje jeszcze jakakolwiek publikacja dot. kompetencji i kształcenia nauczycieli JO, 
której Doktorantka nie znałaby lub nie miała przynajmniej w ręku. Wyczerpujący przegląd 
literatury przedmiotu w tym względzie pozwala na szczegółowy i wszechstronny opis 
pożądanych kompetencji nauczycieli języków obcych w różnych kontekstach 
edukacyjnych i w oparciu o różnorakie źródła (badania naukowe, rozporządzenia 
prawne, narzędzia (samo)kształcenia i/lub (samo)oceny itp.). Jedyne moje zastrzeżenie 
w odniesieniu do treści prezentowanych w ramach niniejszego rozdziału dotyczy 
zdecydowanego skoncentrowania się na profilu kompetencyjnym nauczycieli języków 
obcych. Wbrew temu, co sugeruje tytuł rozdziału czy nawet podtytuł sekcji 2.2.3. sposób 
i zakres odniesienia się do specyfiki kompetencji nauczycieli JOZ kontrastuje – w sposób 
ilościowy i jakościowy – ze stopniem uwagi, jaką poświęcono nauczycielowi JO. Moim 
zdaniem, w dużej mierze mogła tu zaważyć nikła ilość dostępnych opracowań 
poświęconych nauczycielowi języka specjalistycznego, o której pisałam powyżej.  
 
W rozdziale 3 (str. 112-165) – choć jeszcze w perspektywie teoretycznej – dotyka już  
Autorka głównego problemu swojej pracy tj. rozwoju zawodowego nauczycieli języków 
obcych. Podając definicję rozwoju zawodowego nauczycieli, przytaczając możliwe 
modele rozwijania kompetencji zawodowych, raportując zapisy dokumentów unijnych, 
i regulacji prawnych różnego szczebla, referując wyniki badań na temat doskonalenia 
zawodowego nauczycieli JO, Doktorantka po raz kolejny zaświadcza o dogłębnej 
znajomości tematu i obeznania z kontekstem edukacyjnym właściwym prowadzonemu 
przez siebie badaniu. Podobnie jak w poprzednim rozdziale (i prawdopodobnie 
z podobnych powodów) podjęte rozważania odnoszą się głównie do nauczycieli języków 
obcych w sposób ogólny, z dość pobieżnym zwróceniem uwagi na sylwetkę nauczyciela 
JOZ. Moim zdaniem, w kontekście prowadzonej refleksji nad doskonaleniem 
zawodowym nauczycieli JOZ, warto byłoby „rzucić trochę światła” na sam proces ich 
wstępnego kształcenia i przygotowania do zawodu w polskim systemie edukacji. 
Prezentacji tego aspektu poświęcono w pracy niecałą stronę (s. 90-91), powołując się 
skrótowo na wybrane zapisy standardów kształcenia nauczycieli z 2012 r. Myślę, 
że stwierdzając konieczność doskonalenia zawodowego wśród tej grupy zawodowej, 
warto także wskazać powody, które mogą być źródłem konkretnych potrzeb (braków?) 
w zakresie kompetencji zawodowej nauczycieli JOZ. W mojej ocenie obecny system 
i sposób przygotowania do zawodu nauczycieli JO/ JOZ ponosi w tym zakresie dużo 
winy.   
 
Kolejne rozdziały 4 (str. 166-196), 5 (str. 197-231) i 6 (str. 232-269) są prezentacją 
podjętego badania oraz analizą i interpretacją uzyskanych wyników na temat potrzeb 
nauczycieli JOZ w zakresie doskonalenia zawodowego. Swoje autorskie badanie 
Doktorantka poprzedziła opisem i analizą badań poświęconych kształceniu nauczycieli 
języków obcych, odnosząc ich wyniki do kontekstu i specyfiki pracy nauczycieli JOZ. 
Tym samym, wnioski wysnute na tej podstawie stały się dla mgr Kościńskiej punktem 
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wyjścia do pytań badawczych i ankietowych dotyczących potrzeb nauczycieli JOZ. 
Co warte podkreślenia, wyniki projektowanego przez siebie badania Autorka zamierza 
odnosić nie tylko do zaspokajania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli JOZ już aktywnych w zawodzie, ale także widzi w nich duży potencjał 
ewentualnych treści do uwzględnienia na poziomie przygotowania do zawodu w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego (w ramach tzw. specjalizacji nauczycielskich). Po raz 
kolejny podkreślić muszę innowacyjność samej problematyki badania, praktycznie 
nieobecnej dotychczas w literaturze przedmiotu, jak również jego wymierne korzyści dla 
praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli JO i JOZ.  
 
Badanie zostało zrealizowane z zastosowaniem jakościowych (wywiady) i ilościowych 
(ankiety) metod badawczych, których potencjału i ograniczeń jest Doktorantka w pełni 
świadoma. Bardzo skrótowa i pobieżna analiza wyników wywiadów z nauczycielami 
kontrastuje z obszerną i bardzo wnikliwą wyników uzyskanych drogą kwestionariusza 
ankietowego. Taki sposób postępowania Autorka uzasadnia zależnością zastosowanych 
narzędzi badawczych, choć – moim zdaniem – można byłoby wynikom wywiadów 
poświęcić trochę więcej miejsca i uwagi. Niemniej jednak, szczegółowość analizy pytań 
ankiety – tak zasadności ich sformułowań, jak i uzyskanych tą drogą odpowiedzi – może  
kompensować czytelnikowi w/w brak. Jakość konstruowanego wywodu jest niezbitym 
dowodem na to, że Doktorantka precyzyjnie wie, o co chce zapytać i w jakim celu. 
Rzetelność i wiarygodność uzyskanych wyników opiera się na solidnej podstawie jaką 
jest m.in. duża próba badawcza i statystyczne narzędzia analizy danych, którymi Autorka 
sprawnie się posługuje.  
 
Trochę mniej entuzjastycznie zapatruję się na „rozbicie” części empiryczno-badawczej 
na trzy niezależne rozdziały. Moim zdaniem, prezentację, analizę i interpretację wyników 
można było przedstawić w ramach dwóch rozdziałów. Nie widzę wyraźnie ani potrzeby 
ani zasadności oddzielenia od siebie rozdziału 5 i 6, bo w zasadzie obydwa prezentują 
podobną treść i podejmują się analizy/ interpretacji danych. Prezentacja wyników 
w rozdziale 5 dokonuje się przy ich jednoczesnej analizie, z której płyną bardzo 
konkretne wnioski. Nawet jeśli zastosować do nich kolejne narzędzie badawcze, co czyni 
Autorka w rozdziale 6, nie jest to dostatecznym uzasadnieniem prezentacji, analizy 
i interpretacji w dwóch niezależnych rozdziałach. Wnioski płynące z analizy są zasadne,  
bardzo interesujące, zaprezentowane w sposób uporządkowany i spójny. Jednak lektura 
rozdziałów 5 i 6 sprawia wrażenie, że część elementów treści się powtarza i czytelnik ma 
wrażenie, że „to już było”. Choć nie jest to zarzut dyskwalifikujący, myślę, że można 
byłoby bardziej skondensować część empiryczną, a wyniki zaprezentować w sposób 
bardziej syntetyczny, czyniąc lekturę mniej „rozwlekłą” i wyraźniej zarysowując relację 
pomiędzy wynikami badania a propozycją szkolenia.  
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Ta ostatnia jest głównym problemem rozdziału 7 (str. 270-296) i jednocześnie wieńczy 
całość rozważań Doktorantki. Choć autorska propozycja mgr Kościńskiej dotyczy 
szkolenia w zakresie konkretnego problemu dydaktycznego (tworzenie materiałów 
dydaktycznych), to będąca u jej podstaw refleksja metodyczna dowodzi całościowego 
spojrzenia na proces dokształcania, jakiego dokonuje Doktorantka. Aby szkolenie było 
skuteczne należy wziąć pod uwagę ścisłą zależność wszystkich jego etapów (włącznie 
z fazą oceny jego skuteczności i zapewnianie trwałości jego rezultatów), role i cele 
zaangażowanych w nie (pośrednio lub bezpośrednio) osób, analizę czynników 
warunkujących sukces i/lub porażkę, profil i różnorodne potrzeby osób szkolących się. 
Wszystkie te elementy Doktorantka dokładnie opisuje/ definiuje w odniesieniu do 
szkolenia dedykowanego nauczycielom JOZ, których potrzeby zdiagnozowała w ramach 
swojego badania ankietowego. Dzięki temu zasadność elementów proponowanego 
przez Nią szkolenia znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i raczej nie budzi 
zastrzeżeń.  
 
Warto docenić także wysiłek włożony przez mgr Kościńską w redakcję obszernego 
podsumowania, w ramach którego sumarycznie prezentuje wyniki swojego 
postępowania badawczego, ale także wskazuje na elementy i obszary wymagające 
dalszych poszukiwań w zakresie dydaktyki JOZ. Otwiera sobie tym samym drogę do 
dalszych badań w niedostatecznie jeszcze zgłębionym i opisanym kontekście 
edukacyjnym, w jakim dokonuje się nauka JOZ w Polsce.   
 
 
3. Ocena formalna pracy 
 
Praca zredagowana jest w języku polskim. Jest to jej niewątpliwym atutem, ponieważ 
pozwala na popularyzację wyników badania w środowisku polskich neofilologów-
dydaktyków zajmujących się nauczaniem różnych języków obcych dla potrzeb 
zawodowych. Praca jest bardzo solidnie osadzona w literaturze przedmiotu, a zakres 
wykorzystanej literatury przedmiotu jest wprost imponujący. Wykorzystane źródła są 
bardzo aktualne, wydane zasadniczo po 2000 r., co dowodzi także aktualności podjętego 
przez Doktorantkę tematu. Autorka właściwie dokumentuje i ilustruje swój wywód za 
sprawą odniesień do odpowiednio wybranych pozycji źródłowych. Zapis bibliograficzny 
w spisie końcowym i w tekście rozprawy jest poprawny i nie budzi zastrzeżeń. 
 
Dysertacja zredagowana jest z poszanowaniem zasad dyskursu naukowego. Wywód jest 
logiczny, zasadny, dobrze uargumentowany, a tekst zaprezentowany w sposób bardzo 
estetyczny i staranny. Nieliczne literówki czy potknięcia stylistyczne nie zaburzają 
właściwego odbioru treści. Doskonałym uzupełnieniem komentarza tekstowego jest 
starannie przygotowany materiał ilustracyjny, tak w obrębie tekstu głównego, jak 
i w załącznikach. Starannie opracowane obliczenia statystyczne, prezentacja danych 
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w formie czytelnych tabel i wykresów potwierdza zasadność formułowanych wniosków 
i stanowi wiarygodną ilustracją prowadzonego wywodu.  

Odnotować muszę wreszcie, że przeprowadzone badanie jest rzetelne, wywód jest 
logiczny i klarowny, wnioski są formułowane adekwatnie do czynionych obserwacji. 
Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Kościńskiej jest oryginalna, nowatorska i bardzo 
potrzebna w kontekście zmian zachodzących w polskim szkolnictwie zawodowym. 
Podjęta przez Doktorantkę problematyka badawcza i sformułowanie wnioski pozwalają 
jej z pełnym powodzeniem na kontynuowanie badań w obszarze dydaktyki języków 
specjalistycznych.  
 
 
4. Konkluzja 
 
Podsumowując, wysoko oceniam poziom merytoryczny rozprawy mgr Agnieszki 
Kościńskiej, dociekliwość i skrupulatność Autorki, jej umiejętność prowadzenia 
szczegółowych analiz, biegłość w wykorzystaniu narzędzi badawczych, przekonującego 
argumentowania oraz samodzielnego formułowania trafnych wniosków. 
  
Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr Agnieszki Kościńskiej 
spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, w związku z czym wnoszę 
o dopuszczenie jej Autorki do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 
 
 
 
 

      Magdalena Sowa 
 
 
 
 
Lublin, dn. 30 grudnia 2019 r. 
 
 


