Uchwała nr H1/2020
Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 24 marca 2020 roku
o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo
dr Annie Łobos

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789
z późn. zm.) w związku z art. 179 ust. 1 i 3 pkt. 2 b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) Rada Naukowa
Instytutu uchwala, co następuje:
§1
nadać dr Annie Łobos stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo.

UZASADNIENIE

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu podjęła po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania
habilitacyjnego, w szczególności zaś z recenzjami i opiniami członków komisji habilitacyjnej, którzy
jednoznacznie pozytywnie ocenili dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny Habilitantki stwierdzając,
że spełnia Ona warunki niezbędne do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Dr Anna Łobos jako główne osiągnięcie naukowe przedstawiła monografię pt. „Podręczniki do
muzyki i plastyki dla uczniów szkól podstawowych. Analiza lingwistyczno-statystyczna”.
Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie ocenili wskazaną przez Habilitantkę jako osiągnięcie
naukowe monografię. Recenzenci zgodnie podkreślają, iż książka stanowi zwieńczenie dotychczasowych
osiągnieć dr A. Łobos oraz owoc udanej symbiozy elementów językoznawstwa, pedagogiki oraz dyscyplin
artystycznych, wypracowany z pożytkiem dla uczniów i nauczycieli. Wnosi istotny wkład zwłaszcza do
lingwodydaktyki.

Komisja uznała, że dr Anna Łobos jest badaczką dojrzałą naukowo, zdolną samodzielnie
podjąć nowe tematy, dobrze przygotowaną do realizacji zadań stawianych samodzielnym
pracownikom naukowym. Przedstawione przez dr Annę Łobos prace, w szczególności Jej
monografia, oraz aktywność naukowa, składające się na osiągnięcia naukowe uzyskane po
otrzymaniu stopnia doktora, mają charakter wskazanego w Ustawie znacznego wkładu w rozwój
dyscypliny naukowej (językoznawstwa) i stanowi książkę o dużej wartości naukowej.
Recenzenci zgodnie podkreślają przemyślaną kompozycję książki oraz doceniają „gruntowną
podbudowę teoretyczną” zarówno językoznawczą, jak i pedagogiczną głównego sięgnięcia naukowego
Habilitantki. Jednocześnie komisja podkreśliła, iż analiza obszernego materiału empirycznego przykuwa
uwagę precyzją językową, niebywałą skrupulatnością w obliczeniach oraz przejrzystością ujęć, które realizują
się za pomocą tabel, wykresów oraz wszelkiego rodzaju zestawień. Analizy poparte są niezwykle trafnie
dobranymi przykładami. Autorka podręcznika zwróciła uwagę na problem dialogowości pomiędzy autorem
podręcznika a uczniem – odbiorcą, co również nie uszło czujnej uwadze recenzentów. Ponadto praca otwiera
perspektywę dalszych badań nad problemami percepcji tekstów podręcznikowych przez uczniów.

Recenzenci wysoko ocenili również istotną aktywność dydaktyczną, organizacyjną oraz
działalność popularyzatorską dr A. Łobos (m.in. prelekcje, projekty edukacyjne i artystyczne,
recenzje książek), owocną współpracę z licznymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, a także
ośrodkami akademickimi (upowszechnianie wyników badań naukowych oraz innowacji
dydaktycznych). W ocenach położono akcent na projekty unijne o niebagatelnej tematyce oraz na istotny
udział w digitalnej encyklopedii logopedii. Uznali, że działalność ta jest wyróżniająca i świadczy o
sporej aktywności Habilitantki. Członkowie Komisji wyrazili opinię, że aktywność naukowa dr Anny
Łobos po uzyskaniu przez nią stopnia doktora jest ilościowo znacząca, jednak jakościowo nierówna.
Mając na uwadze jednoznacznie pozytywne wnioski recenzentów oraz wszystkie uwagi
sformułowane i zaakcentowane w ocenie przedstawionego dorobku, kierując się pozytywną opinią
komisji habilitacyjnej, Rada Naukowa Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego przyjęła ją za
własną i postanowiła nadać dr Annie Łobos stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i zapadła bezwzględną ilością oddanych głosów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa

