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Prof. dr hab. Jan Karczewski 
Zakład Zdrowia Publicznego 
Państwowa Szkoła Wyższa 
w Białej Podlaskiej 
                                                          

 

Recenzja 

 Rozprawy doktorskiej  na stopień dr w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Edyty 

Kierczuk na temat: „Wpływ środowiska rodzinnego oraz nauczycieli na postawy 

dzieci obcokrajowców wobec zdrowia i choroby” wykonanej pod kierunkiem 

Prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej – Kułak oraz promotora pomocniczego dr Beaty 

Kowalewskiej – zlecona Uchwałą Senatu  UMB z dnia 28 listopada 2019 r. 

 Przyjęte przez Polskę konwencje międzynarodowe zobowiązują nasz kraj do udzielania 

pomocy uchodźcom politycznym, ofiarom działań wojennych toczących się  w ich krajach. 

W Polsce powstały ośrodki, głównie na wschodzie kraju, gdzie uchodźcy, a najczęściej są to 

rodziny z dziećmi, oczekują na indywidualne rozpatrzenie ich wniosków azylowych. W tym 

czasie dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym, a rodziny mają zagwarantowaną opiekę 

medyczną. Osoby starające się o status uchodźcy pochodzą z biednych krajów azjatyckich, 

afrykańskich, Bliskiego Wschodu, bądź też byłych republik radzieckich. Ta różnorodność ras, 

religii, poziomu wyksztalcenia, statusu ekonomicznego sprawia wiele problemów władzom 

naszego kraju. Zagadnieniem tym postanowiła zająć się Doktorantka w swojej dysertacji. 

 W bardzo dobrze skonstruowanym wstępie w 3 podrozdziałach omawia problematykę 

cudzoziemców w Polsce. Charakteryzuje ich pochodzenie, sytuację socjalną i demograficzną,  

a także kondycję zdrowotną. Omawia bariery w dostępie do opieki medycznej i edukacji. 

Akcentuje rolę rodziny w sprawowaniu opieki medycznej i edukacyjnej. Wstęp zawarty na 45 

stronach będący bogatym, opartym o aktualną literaturę kompendium wiedzy na temat 

problematyki uchodźców, stanowi dobre i właściwe wprowadzenie do dalszej części pracy. 

 Kolejny rozdział „Założenia i cel pracy”, zdaniem recenzenta, został zbyt rozbudowany. 

Uważam, że zawarte na 53 str. założenia poparte literaturą, powinny znaleźć się w końcowej 

części Wstępu, gdzie byłyby dobrym wprowadzeniem do celu pracy. Zbędne wydaje się zbyt 

drobiazgowe dzielenie celów szczegółowych na problemy badawcze i hipotezy badawcze. 

Proponuję przy przygotowaniu publikacji ograniczyć tak rozbudowaną część pracy.   
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Rozdział „Materiał i Metoda” (powinno być metody) zawiera na 10 stronach informacje 

o zastosowanych narzędziach badawczych. Na badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 

przy UMB, którą załączono do rozprawy, jak również zgody dyrekcji placówek, w których 

przeprowadzona badania. Zastosowane narzędzia badawcze to m.in. autorskie 

kwestionariusze ankiety oddzielnie dla rodziców i dla nauczycieli. Pytania są sformułowane 

jasno i układają się w sposób logiczny uwzględniający główne problemy wynikające z tematyki 

badań. Doktorantka przebadała 200 osób ( 100 rodziców dzieci obcokrajowców oraz 100 

nauczycieli pracujących z dziećmi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej i w szkołach 

publicznych w mieście), co przy charakterze badań należy uznać za sukces. Dobór pozostałych, 

standaryzowanych narzędzi badawczych uważam za właściwy i zapewniający uzyskanie 

rzetelnych wyników badań, co gwarantuje także w pełni realizację założonych celów pracy. 

Grupa badana jest reprezentatywna i  gwarantuje uzyskanie rzetelnych wyników i umożliwia 

przeprowadzenie  poprawnej analizy statystycznej. Analizę statystyczną wyników oceniam jako 

w pełni profesjonalną. 

Rozdział „Wyniki” jest najbardziej obszerną częścią rozprawy liczącą 66 stron. Autorka 

w sposób bardzo przejrzysty przedstawia wyniki badań uzyskane w oparciu o zastosowane 

narzędzia badawcze. Wyniki te zawarte są w 44 tabelach i na 81 wykresach opatrzonych 

obszernymi komentarzami, pogrupowanych tematycznie w 6 podrozdziałach, co znacznie 

ułatwia lekturę pracy. Komentarze do wyników badań stanowią dobre wprowadzenie do 

kolejnego rozdziału, którym jest „Dyskusja”.  

W rozdziale „Dyskusja” na 20 stronach Doktorantka w sposób bardzo dojrzały, 

znamionujący dobrą znajomość tematu dysertacji opartą o szeroko cytowaną literaturę, 

dyskutuje uzyskane przez siebie wyniki badań i konfrontuje z doniesieniami innych autorów, 

zwracając przede wszystkim uwagę na wpływ rodziny i nauczycieli na postawy dzieci 

obcokrajowców wobec zdrowia i choroby, będące związanymi z celem pracy. Analizuje czynniki 

socjodemograficzne związanymi ze stylem życia, aktywnością fizyczną, odżywianiem, a także 

formy opieki medycznej i profilaktyki ze strony władz rządowych i samorządowych wobec 

dzieci obcokrajowców oraz analizuje korelację uzyskanych danych. 

W rozdziale „Wnioski”, kończących pracę, Autorka przedstawia aż 11 wniosków 

będących w zasadzie odpowiedzią na sformułowane wcześniej cele szczegółowe.  Biorąc pod 

uwagę tytuł rozprawy należałaby, zdaniem recenzenta, przede wszystkim przeredagować  treść 

wniosków w taki sposób, aby  wyeksponować  jego istotną treść związaną z tematem i celem 

pracy. Dotyczy to np. wniosku 4, 5 i 11. Uwaga ta, zdaniem recenzenta, powinna zostać 
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uwzględniona w trakcie przygotowania pracy do druku. Za bardzo istotny uważam wnioski          

7 i 9 które potwierdzają, bądź nie, rolę rodziców, nauczycieli, pielęgniarek i lekarzy                                

w kształtowaniu postaw prozdrowotnych wśród dzieci obcokrajowców. Doktorantka rozdział 

Wnioski kończy Postulatami, które zdaniem recenzenta powinny znaleźć się w Dyskusji. 

Piśmiennictwo liczące 160 pozycji literatury krajowej i zagranicznej, jest dobrze 

dobrane do tematu pracy. Cytowane prace to najnowsze doniesienia obejmujące głównie  

ostatnie 10 lat. Doktorantka zapoznała się szczegółowo z literaturą tematu, o czym świadczy 

przegląd literatury zaprezentowany we wstępie oraz dojrzała dyskusja wyników pracy, a także 

wnioski z niej wypływające. Krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim w sposób bardzo 

komunikatywny zapoznaje czytającego z istotnymi elementami pracy, co uważam za istotną 

zaletę. Aneks zawiera: spis tabel, rycin i pozostałej dokumentacji (co przy dużej ilości 

załączników bardzo ułatwia lekturę pracy) oraz autorskie ankiety wykorzystane  w badaniach. 

 Reasumując pragnę stwierdzić, że przedstawiona mi do recenzji  rozprawa doktorska  

na stopień dr n. o zdr. mgr Edyty Kierczuk nt.: „Wpływ środowiska rodzinnego oraz nauczycieli 

na postawy dzieci obcokrajowców wobec zdrowia i choroby” wykonanej pod kierunkiem     

Prof. dr hab. Elżbiety Krajewskiej – Kułak oraz promotora pomocniczego dr Beaty Kowalewskiej, 

w pełni spełnia wymogi stawiane dysertacjom na stopień dr w dziedzinie n. o zdr.  Rozprawa 

doktorska napisana jest ładnym językiem oraz jest bez zarzutu pod względem edytorskim. 

Drobne uwagi, które wcześniej poczyniłem, mają charakter porządkujący i nie kwestionują 

wartości rozprawy. Stanowi ona, zdaniem recenzenta, dojrzałe opracowanie naukowe mające 

walory poznawcze mogące również znaleźć zastosowanie praktyczne. Uważam, że uzyskane 

wyniki powinny być impulsem do dalszych badań epidemiologicznych obejmujących znacznie 

większą populację, w tym inne ośrodki dla cudzoziemców. Problem ten, z racji wysokiej i stale 

rosnącej liczby uchodźców przybywającej również do Polski, stanowi nie tylko ważny problem 

społeczny ale również medyczny. Wyrażam uznanie dla Doktorantki oraz Pani Promotor za 

podjęcie tego  ważnego i narastającego problemu jako tematu dysertacji doktorskiej. 

 W związku z powyższym uzasadnieniem zwracam się do Wysokiej Rady Wydziału Nauk  

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie mgr Edyty Kierczuk do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu. 

Białystok 28.12.201                                            

                                                                                                         Prof. dr hab. Jan Karczewski 


