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I. Sylwetka Habilitantki 

 

Dr Marzena Błasiak-Tytuła jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 

w Krakowie. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskała na podstawie pracy magisterskiej 

Zapożyczenia angielskie w polskiej prasie młodzieżowej z lat 2002-2004, napisanej pod 

kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Stachurskiego. W 2010 roku obroniła rozprawę doktorską 

Dwujęzyczność i ponglish jako zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej 

Brytanii, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Stachurskiego. 

Po zyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Pani 

M. Błasiak-Tytuła uzyskała dyplom studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji 

logopedyczne i terapeutycznej (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, 2014), 

dyplom studiów podyplomowych w zakresie logopedii (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN 

w Krakowie, 2014), dyplom studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii (Uniwersytet 

Pedagogiczny im KEN w Krakowie, 2016) oraz dyplom studiów podyplomowych w zakresie 

nauczania języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017). 

W roku 2011 Habilitantka opublikowała: jedną monografię (książkę podoktorską), 

8 artykułów (z czego 6 w punktowanych czasopismach naukowych), 25 tekstów 

w monografiach wieloautorskich (z tego 5 oddano do druku), a także 4 (współ)redakcje tomów 

wieloautorskich (jeden poprzedzony wstępem Habilitantki). Ponadto jest autorkę monografii 
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wskazanej jako osiągnięcie naukowe – podstawa przewodu habilitacyjnego. W sumie 

na dorobek podoktorski Pani M. Błasiak-Tytuły składają się 2 monografie, 8 artykułów, 

24 teksty w monografiach wieloautorskich, 4 (współ)redagowane tomy prac i 1 recenzja. 

Od 2015 roku Habilitantka pełni także funkcję redaktor naczelnej „Nowej Logopedii”. Jest 

członkiem kilku towarzystw naukowych. Wygłaszała referaty na 9 konferencjach 

międzynarodowych w kraju i 8 konferencjach krajowych. O jej rozpoznawalności 

w środowisku naukowym, a także wartości jej dotychczasowej pracy świadczy zaproszenie 

do udziału w charakterze gościa w 3 konferencjach dotyczących diagnozy i terapii dzieci i osób 

dorosłych. Habilitantka była także członkiem komitetów naukowych 4 konferencji oraz 

koordynatorem międzynarodowego projektu naukowego.  

Dr M. Błasiak-Tytuła jest niezwykle zaangażowana w działalność popularyzatorską. 

Wygłosiła 18 wykładów na temat dwujęzyczności, diagnozy i terapii zaburzeń oraz pracy 

z uczniami o specjalnych potrzebach dla nauczycieli, logopedów, terapeutów i rodziców. Jest 

również ekspertem z dziedziny logopedii w audycjach na antenie Radia Kraków. 

 

II. Ocena osiągnięć naukowych w obszarze nauk humanistycznych 

 

Na skrystalizowanie się zainteresowań naukowych Habilitantki niemały wpływ miały 

doświadczenia osobiste (Autoreferat s. 10). Doświadczenia te skierowały jej uwagę 

na problematykę związaną z bilingwizmem osób dorosłych. Bardziej dojrzałą formę 

zainteresowania tą tematyką przyjęły w monografii opublikowanej w roku 2011 Dwujęzyczność 

i ponglish jako zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Jest 

to poprawiona wersja pracy doktorskiej, w której Autorka analizuje językowo-kulturowe skutki 

emigracji związanej z wejściem Polski do Unii Europejskiej – dwujęzyczność polsko-

angielska, ponglish. Książka podejmuje problematykę dwujęzyczności, prezentuje różnorodne 

definicje naukowe, pokazuje sposoby oceniania i interpretowania bilingwizmu przez 

przedstawicieli różnych środowisk, a także przeciętnych użytkowników języka. Ważnym 

elementem omawianej publikacji jest prezentacja badań przeprowadzonych w Wielkiej 

Brytanii w środowisku emigrantów z Polski. Na podstawie rozmów Habilitantka tworzy obraz 

języka/języków, którymi posługują się polscy emigranci w konkretnych sytuacjach 

językowych, opisuje proces ścierania się systemów językowych, który prowadzi do powstania 

nowego dialektu, a w konsekwencji buduje swoisty portret językowy współczesnego migranta 

zarobkowego. Zebrany materiał badawczy pozwala na zaprezentowanie cech mowy 

bilingwalnej (interferencje, zapożyczenia, cytaty, adaptacja graficzna, fonologiczna, 
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morfologiczna, cod-switching), co jest tym bardziej interesujące, że poparte autentycznymi 

przykładami.  Ważny jest szczególnie opis ostatniej z wymienionych cech, ponieważ, jak pisze 

Bronisława Ligara (Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe kodu, 

„LingVaria” 2014, nr 2(18), s. 141) „Praca M. Błasiak jako pierwsza w piśmiennictwie polskim 

przybliża różne ujęcia CS w angielskojęzycznej literaturze przedmiotu”. Interesujące jest też 

pokazanie, jak sami użytkownicy języka postrzegają język, którego używają i co sądzą 

o dwujęzyczności. 

Nie jest to opracowanie wyczerpujące wskazaną problematykę, co Habilitantka 

wyraźnie podkreśla (s. 177). W całej publikacji przyjmuje ostrożną postawę w ocenie zjawiska 

ponglishu, prezentując wyważone opinie na podejmowane tematy. Na stronie 94 zaznacza: 

„Podejście do zjawiska ponglishu wyłącznie krytyczne wydaje się niesłuszne” także dlatego, 

że dialekt ten pełni kilka ważnych, z punktu widzenia użytkowników, funkcji: jednoczącą 

emigrantów, ułatwiającą identyfikację w nowym środowisku, ułatwiającą oswojenie nowego 

środowiska i odnalezienie się w nim, a także separującą – pozwalającą zaznaczyć swoją 

odrębność. 

Książka dr M. Błasiak-Tytuły jest niewątpliwie ważną pozycją w badaniach 

nad językami powstającymi na styku języków i kultur i choć nie brakuje artykułów 

dotykających tego tematu, jest to bodajże jedyna publikacja książkowa opisująca tę 

problematykę w odniesieniu do styku polszczyzny i angielszczyzny w Wielkiej Brytanii.  

Przywołana monografia poprzedzona została pięcioma artykułami, które bezpośrednio 

nawiązują do przedstawionych w niej zagadnień. Kwestie związane z powstawaniem ponglish 

jako specyficznego dialektu służącego porozumiewaniu się polskich emigrantów podejmuje 

w dwóch artykułach: Ponglish, czyli nowe zjawisko językowo – kulturowe w Wielkiej Brytanii 

i Pracuję w siti – o specyfice języka Polaków w Londynie. Tematyka ta była kontynuowana 

w tekstach akcentujących inne aspekty zjawiska, jak: funkcja adaptacyjna (Ponglish jako 

przykład adaptacji językowo – kulturowej; Procesy adaptacyjne w języku polskich migrantów 

w Wielkiej Brytanii) czy leksyka (Słownictwo związane z pracą Polaków w Wielkiej Brytanii). 

Zaprezentowana wyżej monografia oraz cykl artykułów przybliża zjawisko polinglishu, 

są to jednak także teksty podejmujące problematykę dwujęzyczności, która najbardziej 

interesuje Habilitantkę, co wyraźnie widać w całym jej dorobku naukowym. Mieszczą się tu 

2 kolejne artykuły: Kilka uwag na temat bilingwizmu i Interferencje w systemie fonologicznym 

osób bilingwalnych. Pierwszy z tekstów wyraźnie nawiązuje do rozdziału monografii 

poświęconego definiowaniu zjawiska bilingwizmu. Drugi natomiast prezentuje interferencje 
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fonologiczne szerzej i na innych przykładach, dokumentując pogłębianie się wiedzy Autorki 

w tym obszarze. 

Ważnym momentem dla rozwoju naukowego dr M. Błasiak-Tytuły było ukończenie 

studiów podyplomowych z logopedii a także podjęcie pracy w charakterze logopedy/terapeuty. 

Codzienna praca terapeutyczna, także z dziećmi wychowanymi w dwujęzyczności, 

spowodowała przeniesienie zainteresowań z dorosłych na dzieci. Znalazło to wyraz w kilku 

artykułach naukowych dotyczących m.in. rozwoju funkcji poznawczych (Wybrane funkcje 

poznawcze warunkujące rozwój mowy), opisujących etapy rozwoju mowy dziecka 

dwujęzycznego także w kontekście normy i zaburzenia (Kształtowanie się i rozwój mowy 

dziecka dwujęzycznego; Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych), a przede 

wszystkim stwarzania środowiska do rozwoju dwóch systemów językowych (Wczesne 

wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego. Profilaktyka logopedyczna w sytuacji 

dwujęzyczności klasycznej) i technik pracy z dzieckiem w sytuacji zdiagnozowania zaburzenia 

(np. Technika programowania języka (pierwszego i drugiego) w pracy z dzieckiem 

bilingwalnym). W tym obszarze Habilitantka była najbardziej aktywna w ostatnich latach, 

dzieląc się swoim doświadczeniem w pracy z dwujęzycznymi dziećmi z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu czy dziećmi z dysleksją. 

Warto dodać, że Habilitantka nie zamykała się w kręgu wskazanej wcześniej 

problematyki, podejmując także inne tematy, np. związane z terapią osób starszych, a nawet 

wykraczając poza obszar swoich logopedycznych i terapeutycznych zainteresowań, opisując 

komunikację językową typową dla Facebooka, badając leksykę studenckiego socjolektu 

w baśni „Czerwony Kapturek”, czy sięgając w przeszłość do XVII-XVIII w. leksyki prawnej 

w odniesieniu do przestępczości na wsi. 

Podsumowując można powiedzieć, że Pani M. Błasiak-Tytuła jest badaczką, która 

wybrała już kierunek dalszej pracy naukowo-badawczej i drogą tą podąża w sposób 

zdecydowany i konsekwentny, czego dowodem jest także monografia przedstawiona jako 

podstawa do oceny w postępowaniu habilitacyjnym. 

 

Podstawą oceny osiągnięć naukowych w postępowaniu habilitacyjnym jest 

monografia Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia. Jak stwierdza Autorka 

w autoreferacie „Celem książki (...) było określenie cech rozwojowych w nabywaniu dwóch 

języków przez dzieci bilingwalne w okresie najbardziej intensywnego doskonalenia 

kompetencji językowej i komunikacyjnej” (s. 2). Założone cele badawcze zostały w sposób 
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szczegółowy zaprezentowane w rozdziale 2.1 Założenia metodologiczne. Przedmiot i cel badań 

(s. 112). 

Prezentację zasadniczej, badawczej części pracy poprzedza gruntowne przygotowanie 

merytoryczne, które zostało udokumentowane w rozdziałach I-III. W rozdziale I Habilitantka 

sprawnie relacjonuje problematykę związaną z dwujęzycznością, osadzając ją w kontekście 

obszarów badawczych logopedii. Przywołuje prace badaczy polskich i zagranicznych, 

ograniczając się do najważniejszych ustaleń. W rozdziale II bliższemu oglądowi poddaje 

podmiot swoich późniejszych badań – dziecko dwujęzyczne, prezentując etapy rozwoju mowy 

dziecka dwujęzycznego oraz kształtowanie się wszystkich podsystemów języka. Już w tym 

początkowym rozdziale można zauważyć, obecną w całej książce, ostrożność Autorki 

w ferowaniu sądów, krytyczne podejście do przywoływanych prac i ustaleń innych badaczy. 

Na stronie 48 czytamy na przykład: „Należy tu wyraźnie podkreślić, że różne badania opisane 

w literaturze przedmiotu prowadzone były z udziałem dzieci dwujęzycznych nabywających 

różne języki [...]. Zapewne jest to jeden z czynników, wpływających na odmienne wyniki 

badań”, czy w innym miejscu w odniesieniu do badań nad relacją między dwujęzycznością 

a umiejętnościami leksykalno-semantycznymi dzieci z ASD: „Choć badania te są niezwykle 

istotne należy je interpretować z wielką rozwagą” (s. 96). Badaczka prezentuje podejmowane 

problemy z wielu stron, formułuje zastrzeżenia, ostrożnie wyciąga wnioski, co wydaje się być 

najlepszą strategią, gdy obiektem badań jest mały człowiek. 

W kolejnym rozdziale (rozdz. III) problematyka dwujęzyczności połączona została 

z zaburzeniami rozwoju, coraz bardziej przybliżając czytelnika do grupy, która poddana został 

badaniu. Zaprezentowano tu zaburzenia, które zdiagnozowano w grupie badanych dzieci – 

alalia i autyzm. Pokazano je w odniesieniu do innych zaburzeń, a także w perspektywie 

diagnostycznej. 

W pierwszej części pracy Habilitantka zaprezentowała bardzo dobrze przygotowanie 

teoretyczne. Wykazała się znakomitą orientacją w literaturze przedmiotu i kompetencją 

w dokonywaniu wyboru spośród ogromu dostępnych źródeł. Potrafiła także sprawnie 

relacjonować przeprowadzone dotychczas badania i wybraną literaturę. 

W wielu miejscach pracy Pani M. Błasiak-Tytuła zwraca uwagę na brak narzędzi 

diagnostycznych, jasnych kryteriów diagnozowania dzieci dwujęzycznych. Wielokrotnie 

podkreśla, że w przypadku dzieci nabywających dwa systemy językowe, przebywających 

w środowiskach posługujących się różnymi językami, konieczne jest prowadzenie diagnozy 

przez specjalistów – rodzimych użytkowników tych języków. Nie jest to standard 

diagnostyczny a jego wprowadzenie z pewnością nie jest łatwe z wielu powodów, warto jednak 
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popularyzować takie podejście, by wprowadzano taki sposób pracy, jeśli jest to możliwe. 

Przykład diagnozowania dzieci w takim standardzie prezentują przedstawione w książce 

badania. Autorka słusznie podkreśla, przypominając to w wielu miejscach, że brak 

przygotowania logopedów, pediatrów i psychologów do diagnozowania dzieci dwujęzycznych 

często prowadzi do przerzucania całej odpowiedzialności za problemy dziecka 

na dwujęzyczność (a nawet zachęcania rodziców do podjęcia decyzji o używaniu tylko jednego 

języka) lub do lekceważenia objawów, jako wynikających z dwujęzyczności i w związku z tym 

przejściowych. Innym ważnym, często powtarzanym przez Autorkę stwierdzeniem jest 

konieczność rozwijania pierwszego języka dziecka, ponieważ nabywanie systemu języka 

pierwszego korzystnie wpływa na kształtowanie się podsystemów języka drugiego. Wszystkie 

te problemy znajdują odzwierciedlenie w zaprezentowanych w monografii badaniach. 

Część teoretyczną pracy od części badawczej oddziela rozdział IV, w którym Autorka 

prezentuje cele i metodologię badań. Objęto nimi 152 dzieci w wieku 4;0-5;11 lat 

mieszkających w Wielkiej Brytanii i pochodzących z rodzin mieszanych (polsko-angielskich) 

lub polskich, które uczęszczały do polskiej szkoły. Grupa badawcza podzielona została 

następnie na mniejsze grupy: I – dzieci o neurotypowym rozwoju (79 dzieci), II – dzieci z alalią 

(40 dzieci), III – dzieci z autyzmem (30 dzieci). W grupie pierwszej znalazły się dzieci 

reprezentujące dwujęzyczność klasyczną i pierwszego pokolenia. Wyniki badań 

przeprowadzonych w grupie o neurotypowym rozwoju traktowane były później jako punkt 

odniesienia dla pozostałych danych. Badani z grupy drugiej reprezentowali wyłącznie 

dwujęzyczność pierwszego pokolenia. Ze względu na niejednorodność tej grupy, konieczne 

stało się jej uzupełnienie o trzy studia przypadków. Dzieci autystyczne (grupa III) zostały 

krótko scharakteryzowane, wskazano także, iż większość zebranych informacji pochodziła 

od rodziców, ponieważ dzieci nie podjęły współpracy z terapeutą. Dzieci z tej grupy zostały 

scharakteryzowana nieco bardziej szczegółowo: określono ich płeć, wiek, kraj urodzenia, 

moment i miejsce diagnozy lub jej brak. Nie wiemy jednak zbyt wiele o ich problemach 

związanych z rozwojem w dwujęzycznym środowisku, a zaprezentowane wnioski sprowadzają 

się do listy cech typowych dla autyzmu, bez informacji o tym, które z nich mogłyby mieć 

bezpośredni związek z dwujęzycznością. Można się więc zastanawiać, jaki cel miało 

wyodrębnienie tej grupy. Także wniosek sformułowany na stronie 256 („U dzieci z autyzmem 

wychowywanych w bilingwiźmie, które wykazują głęboki stopień zaburzenia można 

zaobserwować wiele wspólnych cech autyzmu, które nie wynikają z sytuacji dwujęzyczności”), 

a dotyczący związku między dwujęzycznością a autyzmem nie wydaje się wynikać z sondażu 

przeprowadzonego wśród rodziców. 
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W rozdziale czwartym (podrozdz. 2.2) zaprezentowano narzędzia diagnostyczne oraz 

zaplanowane zadania eksperymentalne. U dzieci z grupy I i II zbadano ręczność, 

przeprowadzono próby werbalne i niewerbalne, umiejętność prowadzenia dialogu, leksykę, 

umiejętność budowania narracji. Za każdym razem wskazane zostały narzędzia wykorzystane 

w eksperymencie. W rozdziale tym brakuje jednak informacji na temat studium przypadku jako 

metodzie badawczej, co znajduje swoje odbicie w sposobie przeprowadzenia i prezentacji 

studiów trojga dzieci w kolejnej części książki. 

Dokonany przez Habilitantkę podział badanej grupy pokazuje poziom skomplikowania 

przygotowanego planu badawczego, a także trudność jaką stanowić mogłoby opisanie 

i zestawienie zebranych danych. Z problemem tym Autorka poradziła sobie bardzo dobrze, 

systematycznie i sukcesywnie zestawiając wyniki na poszczególnych etapach cząstkowych. 

Trzeba także wyraźnie podkreślić, że Autorka wykazała się wielką starannością 

w prezentowaniu badań (tabele, wykresy) oraz ich opisywaniu. Szczególnie widoczne jest to 

w tych fragmentach, które dotyczą problemów artykulacyjnych. W całej książce, choć 

szczególnie w rozdziałach badawczych, widoczne jest bardzo dobre przygotowanie teoretyczne 

Habilitantki zarówno do prowadzenia badań, jak i do pisania o nich, a także do pracy 

terapeutycznej (tu szczególnie rozdz. 3 Biografie językowe). Wszystkie przeprowadzone 

eksperymenty odnoszą się do nabywania dwóch systemów językowych, a więc do procedur 

wybierania języka komunikowania się z prowadzącymi badania. W wielu miejscach zwraca się 

uwagę, że strategie komunikacyjne obierane przez dzieci mogą mieć związek z domowymi 

strategiami używania języka. Wydaje się, że uzupełnienie wywiadu także o ten element, 

mogłoby wzbogacić zaprezentowane później wnioski. Interesujące jest także, jak strategia 

separowania języków, unikania mieszania kodów, ma się do koncepcji translanguaging, którą 

promuje m.in. Ofelia Garcia i Li Wei (por. Translanguaging. Language, Bilingualism and 

Education, 2014). 

Wnioski z przeprowadzonych badań w wielu miejscach prowadzą do potwierdzenia 

konstatacji innych badaczy, co nie jest oczywiście zarzutem. Eksperymenty, które stanowiły 

punkt odniesienia prowadzone były w innym środowisku i w odniesieniu do innych języków. 

Bardzo ważne jest otrzymanie potwierdzenia, że także w przypadku dwujęzyczności polsko-

angielskiej (języków należących do różnych rodzin językowych, odległych od siebie) zachodzą 

podobne prawidłowości. 

Zakończenie książki jest jednocześnie miejscem, w którym zebrane zostały wnioski 

z przeprowadzonych badań. Tworzą one jedną uporządkowaną listę. Tymczasem warto byłoby 
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zaakcentować, które z nich potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez innych badaczy, 

a które wnoszą coś nowego w dotychczasowe ustalenia. 

Przeprowadzone badania potwierdziły przewidywania Habilitantki dotyczące poziomu 

skomplikowania działań diagnostycznych w przypadku dzieci nabywających dwa różne 

systemy językowe. Przedstawione badania są jednocześnie przykładem tego, w jaki sposób, 

z użyciem jakich narzędzi i w odniesieniu do jakich obszarów powinna być prowadzona 

diagnoza, aby była rzeczywistym wsparciem dla dziecka i jego rodziny oraz podstawą 

planowania dalszej terapii. 

 

III. Ocena osiągnięć naukowych niezależnie od obszarów wiedzy 

 

W tej części oceny osiągnięć na podkreślenie zasługuje aktywność Habilitantki 

związana z redagowaniem prac naukowych. Pani M. Błasiak-Tytuła jest współredaktorką 

4 monografii wieloautorskich: Język w środowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, 

kultura (2014); Nowa logopedia. Rozumienie – diagnoza i terapia (2015); Neurologopedia. 

Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, T. 1 (2018); 

Neurologopedia. Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej, T. 2 (2018). 

Wystąpiła na 9 międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych przez krajowe 

(m.in. Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, 

Uniwersytet Opolski) ośrodki akademickie a także ośrodki zagraniczne – Uniwersyteckie 

Centrum Języków Obcych w Norymberdze. 

Dr M. Błasiak-Tytuła udziela się także w towarzystwach naukowych. Jest członkiem 

Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. 

W latach 2014-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL, 

a obecnie jest jego wiceprzewodniczącą. Od 2015 roku Habilitantka jest redaktorem naczelnym 

czasopisma „Nowa Logopedia”, wydawanego przez Małopolski Oddział Polskiego 

Towarzystwa Logopedycznego. 

 

IV. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy 

międzynarodowej niezależnie od obszarów wiedzy 

 

Pani Marzena Błasiak-Tytuła może pochwalić się dużą aktywnością w zakresie 

popularyzowania wiedzy i dobrych praktyk w odniesieniu do dzieci z różnego typu 

zaburzeniami. W latach 2014-2019 wygłosiła 17 wykładów dla nauczycieli szkół 
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podstawowych i przedszkoli (m.in. w Wieliczce, Marszowicach, Krakowie), logopedów, 

neurologopedów, terapeutów i rodziców (m.in. w Warszawie, Zakopanem, Poznaniu) w kraju, 

a także 1 wykład w Stanach Zjednoczonych, dla nauczycieli uczących w Chicago. Wykłady 

dotyczyły m.in. problemów dwujęzyczności (co potwierdza stale zainteresowanie Habilitantki 

tematyką rozwiniętą w książce będącej podstawą postępowania habilitacyjnego), terapii dzieci 

z zaburzeniem dyslalii, zespołem Aspergera, autyzmem czy na temat procesów związanych 

z uczeniem się, a mających swoje umocowanie w neuronaukach. W obszarze działalności 

popularyzatorskiej mieści się także ekspercki udział w audycjach Radia Kraków, gdzie 

Habilitantka udziela m.in. porad dla rodziców. Przeprowadziła także 5 godzin zajęć 

dydaktycznych w Wilnie (brak informacji na temat instytucji przyjmującej) w ramach 

programu Erasmus.  

Pani dr M. Błasiak-Tytuła prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych 

i podyplomowych. Uczy także w Studium Nauki Języka Polskiego, którym kierowała w latach 

2011-2017. W ramach seminariów prowadzonych na studiach magisterskich i licencjackich 

wypromowała wiele prac z zakresu logopedii, recenzowała liczne prace językoznawcze, pełniła 

także funkcję promotora pomocniczego pracy doktorskiej, której obrona odbyła się w marcu 

2019 roku. 

 

V. Konkluzja 

Biorąc pod uwagę przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe dr Marzeny Błasiak-

Tytuły pt. Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia oraz pozostałe prace w obszarze 

nauki, dydaktyki i popularyzacji wiedzy, stwierdzam, iż zostały spełnione warunki określone 

w art. 16 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14 marca 2003r. (wraz z późniejszymi zmianami) a przedstawione prace stanowią 

podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego.  

Stawiam zatem wniosek o nadanie dr Marzenie Błasiak-Tytule stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dyscyplinie: językoznawstwo. 

 

 
dr hab. Marta Szymańska, prof. UP 

Kraków, 6 grudnia 2019 r. 


