
 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorantka :    mgr Kamila Czosnyk 

Wynik oceny śródokresowej : pozytywny 

Komisja oceniła pozytywnie wszystkie wyszczególnione składniki oceny śródokresowej. 

Szczegółowe uzasadnienie wyniku oceny śródokresowej : 

 

Opinia I 

Pani doktorantka przedstawiła obszerną i poprawnie opracowaną dokumentację swojej 

aktywności przypadającej na oceniany okres pracy. W trakcie prezentacji i rozmowy z komisją 

w wystarczający i dość przekonujący sposób wyjaśniła większość kwestii, które członkowie 

komisji wnieśli do rozmowy jako wątpliwe. Poziom dyskusji wykazał wysoki poziom 

orientacji doktorantki w poruszanej przez nią problematyce. 

Tym niemniej rozmowa zakończyła się konkluzją, że obecny stan pracy wymaga idącej dalej 

niż zawarta w sprawozdaniu rekapitulacji, oraz - być może - korekty tematu (oraz IPB) w 

kierunku zawężenia pola zainteresowań i skupienia się na kluczowych elementach wybranej 

problematyki. Na korzyść doktorantki świadczy fakt, że do przyczyn konieczności korekt 

doszła samodzielnie i przedstawiła je w sprawozdaniu. 

Podobnie z działalnością wystawienniczą i publiczną - nie zniechęcam pani doktorantki od 

udziału w życiu artystycznym, lecz chcę wskazać na to, że w czasie największej koncentracji 

wysiłku nad wypracowaniem pracy doktorskiej powinna wybierać takie typy aktywności 

publicznej, które przynajmniej w znaczącym stopniu pokrywają się ze spektrum i kierunkiem 

jej poszukiwań, które im służą. 

 

Reasumując - stwierdzam zgodność sprawozdania z działalności z IPB, ze 

wskazywaniem na konieczność dokonania w najbliższym czasie zawężającej korekty. 

Stwierdzam też satysfakcjonujące zaawansowanie merytoryczne pracy i dodatnią jej jakość, 

zarówno w płaszczyźnie metodologicznej jak i efektów. Praca prowadzona z obecną 

intensywnością i w zaprezentowanym nam rytmie, przy przyjęciu wspomnianych zaleceń, 

gwarantuje wysokie prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia w przewidzianym 

terminie. 
 

Opinia II 

Doktorantka mgr Kamila Czosnyk w swoim IPB po uzyskaniu negatywnego wyniku badań 

związanych z obszarem pamięci i trudnego dziedziczenia odeszła od wcześniejszych założeń 

na rzecz poszukiwania cech wspólnych - punktów antropologicznych. W mojej ocenie zmiana 



kierunku badań pogłębiła tylko istniejące rozwarstwienie i zróżnicowanie form artystycznej 

wypowiedzi. Nie wiemy jaki będzie wpływ wszystkich badań na postawę artystyczną i własną 

drogę twórczą. Rozpiętość i skala prowadzonych badań jest znaczna i przypuszczam, że dla 

doktorantki wszystkie są jednakowo ważne, nie dokonuje selekcji i każde przeprowadzone 

badanie ma swój odmienny wyraz czy też zapis artystyczny. Można przyjąć, że te 

doświadczenia będą stanowiły bazę dla sprecyzowania i określenia ostatecznego kształtu pracy 

artystycznej. Praca teoretyczna , jak doktorantka pisze, jest średnio zaawansowana. Są to 

notatki, które zapewne wymagają przeanalizowania i podobnie jak w pracy artystycznej - 

selekcji. Wprowadzenie „transkulturowości” pomiędzy częścią artystyczną a pracą teoretyczną 

mogłoby ułatwić pracę i doprowadzić do ukończenia doktoratu. 

 

 

Opinia III 

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami przedstawionymi przez panią Kamilę Czosnyk  

(a w szczególności portfolio), przedstawiam poniżej moją opinię dotyczącą jakości, stopnia 

zrealizowania oraz ew. modyfikacji zaplanowanych działań, przyjętych w ramach 

indywidualnego planu badawczego. 

1. Przedstawiona dokumentacja potwierdza celowość działań badawczych. Potwierdza 

również wystarczający rozwój naukowo-badawczy doktorantki w okresie objętym niniejszą 

oceną. Powyższe czynniki zostały prawidłowo udokumentowane w przedstawionym portfolio. 

2. Tematyka badań poświęconych tożsamości kulturowej, a w szczególności możliwości 

tworzenia dzieł trans-kulturowych, – ze swej natury – wymaga wielostronnej analizy procesów 

zachodzących w różnych (geograficznie) obszarach kultury i twórczości plastycznej. Dotyczy 

to zarówno zjawisk historycznych jak współczesnych. 

Na tym etapie realizacji planu badawczego, ta wielowątkowość oraz rozproszenie badanych 

zjawisk kulturowych oraz ich zróżnicowane funkcjonowanie stanowi główną trudność 

realizacji planu badawczego. 

Doktorantka w swoim portfolio jednak dobrze udokumentowała swoje zainteresowania  

w powyższym zakresie. – Stanowi to mocną stronę zrealizowanych działań w indywidualnym 

planie badawczym. 

3. Realizacja (stopień zaawansowania) indywidualnego planu badawczego jest 

wystarczająca. Jednak, ponieważ obejmuje on zbyt szeroki obszar kulturowy, sugeruję 

zawężenie tego obszaru, np. do zjawisk związanych z kulturą żydowską (to najlepiej 

udokumentowany w portfolio obszar dotychczasowych badań). – Pani Czosnyk wykazuje –  

w tym obszarze – najlepszą orientację i biegłość w formułowaniu opinii. Oczywiście, 

zawężenie samego obszaru badań nie może się odbyć kosztem ich jakości. 

W przypadku zawężenia w/w obszaru badawczego przyjmuję, że stopień zaawansowania  

i zgodności z przyjętym terminarzem, będzie łatwiejszy do kontrolowania i ostatecznej 

realizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że tylko część dotychczasowych badań będzie mogła 

być „skonsumowana” argumentacyjnie w ostatecznym sprawozdaniu. Jednak, należy także 



podkreślić, że wszystkie dotychczasowe badania i prace z tym związane, sumarycznie służą 

wzrostowi świadomości doktorantki w poruszanej problematyce. 

4. Przedstawione i skomentowane autorsko (podczas posiedzenia komisji) portfolio,  

w mojej opinii dowodzi dobrej orientacji doktorantki w poruszanej problematyce. Rokuje to 

dobrze na przyszłość i terminowe ukończenie badań. Cechą charakterystyczną portfolio jest 

analityczność argumentacji autorki w odniesieniu do pokazywanych zjawisk i obszarów 

badawczych. To silna strona Jej „charakteru” badawczego. Słabą stroną (być może tylko na 

tym etapie badań) jest syntetyzowanie własnych, poglądów i w konsekwencji formułowanie 

oryginalnych tez, jako ostatecznych wyników realizacji indywidualnego planu badawczego. 
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