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1. Ogólna charakterystyka rozprawy 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska reprezentuje dyscyplinę „ekonomia i fi-

nanse”. Według przepisów poprzednio obowiązujących, na podstawie których przeprowadzany 

jest przewód doktorski, jest to „ekonomia”. Wskazuje na to nie tylko jej zakres tematyczny i 

przedmiot badań, ale również przyjęty cel i metoda, a przede wszystkim treść. Poruszana tema-

tyka i zawartość pracy, w szczególności poszukiwanie związku między edukacją w Europie a 

turystyką transgraniczną, umiejscawiają ją w subdyscyplinie międzynarodowych stosunków 

gospodarczych. Dzieło liczy 199 stron, a tekst zasadniczy obejmuje 168 stron, ma zatem rela-

tywnie nierozbudowaną objętość w porównaniu do innych rozpraw doktorskich. Rozprawa za-

czyna się od wstępu, zawierającego zwięzłą charakterystykę założeń warsztatowych, tj. uza-

sadnienie wyboru tematyki, cele, hipotezy, określenie metod badawczych, podmiotu i przed-

miotu badań oraz opis struktury rozprawy. Dalsza część podzielona jest na cztery rozdziały oraz 

zakończenie w postaci syntezy wniosków i wskazania kierunków możliwych dalszych badań.  

Oprócz tego, w pracy zawarto spis bibliografii, liczący 152 pozycje, co nie jest liczbą 

zbyt dużą. Nie został on podzielony na części, mimo że występują w nim zarówno wydawnic-

twa zwarte, jak i artykuły, źródła internetowe czy akty prawne. Utrudnia to w pewnym stopniu 

korzystanie z wykazu i jego percepcję. Rozprawa zawiera 34 tabele i 65 rysunków, co znacząco 

ubogaca prowadzone wywody, w rozbudowany i przejrzysty sposób je ilustruje i jest uzasad-

nione podjętą tematyką i zastosowanymi metodami badawczymi. Z drugiej strony jednak, 

znaczna liczba ilustracji i zestawień jeszcze bardziej ogranicza objętość zasadniczego tekstu, 

sprawiając, że pracę należy określić mianem dość zwięzłej. Na końcu rozprawy znajduje się 

aneks, a w nim dwa załączniki: kwestionariusz głównego narzędzia badawczego, jakim jest 

ankieta, oraz spis uczelni, do których została skierowana przez Doktorantkę prośba o udostęp-

nienie tegoż kwestionariusza. 
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Do tytułu pracy nie mam większych zastrzeżeń. Jest sformułowany prawidłowo, odpo-

wiednio precyzyjny i poprawnie określa istotę i cel rozprawy. Dyskusyjną kwestię może stano-

wić jedynie to, czy nie powinien zostać zawężony do programu Erasmus Plus, bo w istocie 

Doktorantka skupia się właśnie na jego roli w rozwoju turystyki w Europie. Z drugiej strony, 

program ten stanowi główny instrument realizacji mobilności w europejskiej przestrzeni edu-

kacyjnej, zatem wydaje się, że użycie takiego uogólnienia w tytule pracy jest odpowiednio uza-

sadnione. 

 

2. Trafność i oryginalność tematyki 

Autorka rozprawy dokonała, w mojej ocenie, trafnego doboru tematyki badawczej. Tu-

rystyka międzynarodowa jako stanowiąca ważny obszar transgranicznego handlu usługami, jest 

przedmiotem istotnego zainteresowania międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zacho-

dzące w tym zakresie przemiany i ich uwarunkowania czy znaczenie czynników określających 

procesy przebiegające w tej dziedzinie międzynarodowej wymiany dóbr, zarówno z poznaw-

czego, jak i aplikacyjnego punktu widzenia, stanowią zagadnienia z pewnością warte uważnej 

eksploracji. Ich waga jest tym większa, że w dzisiejszych czasach zjawiska obecne w gospo-

darce światowej mają charakter często rewolucyjny, a zmiany zachodzą bardzo szybko i mają 

szerokie skutki, które są częstokroć wysoce trudne do prognozowania. W konsekwencji, mimo, 

że w literaturze dyskusja na temat uwarunkowań turystyki międzynarodowej trwa od bardzo 

dawna i jest to obszar stosunkowo dobrze opisany, wciąż istnieje w nim wiele luk i pojawiają 

się nowe, a zatem prowadzenie ciągłych badań w tym zakresie jest konieczne. 

Jedną z takich luk stanowi kwestia znaczenia, jakie dla rozwoju turystyki mają pro-

gramy mobilności studenckiej. Na naszym kontynencie są one realizowane w ramach europej-

skiej przestrzeni edukacyjnej, a ich najważniejszym przedstawicielem, jak już wskazano, jest 

program Erasmus Plus. Poświęcenie zatem rozprawy doktorskiej określeniu roli, jaką odgrywa 

ten program w rozwoju turystyki w Europie, należy uznać za decyzję prawidłową. Jak słusznie 

wskazuje Doktorantka, obszary związane z turystyką edukacyjną są dość dobrze zbadane, jeśli 

chodzi o Azję czy Australię, brakuje natomiast kompleksowych badań nad czynnikami decy-

dującymi o wyborze kierunków wyjazdów studenckich, nad konkretnymi działaniami studen-

tów-turystów czy wreszcie nad wpływem programów mobilności na rynek turystyczny w Eu-

ropie. W tym kontekście, przyjęta tematyka rozprawy jest również w odpowiednim stopniu 

oryginalna. W konsekwencji, zamiar badawczy Autorki pracy zasługuje na aprobatę, jest w 

pełni uzasadniony, a także wartościowy i twórczy. 
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3. Cel pracy, hipotezy badawcze, metoda 

Cel główny pracy został nakreślony jako „ocena wpływu programów mobilności reali-

zowanych w ramach europejskiej przestrzeni edukacyjnej na rozwój turystyki”. Można by 

względem niego sformułować podobne zastrzeżenie, jak w stosunku do tytułu – czy w przy-

padku rozprawy poświęconej w istocie badaniu wpływu jednego programu (Erasmus Plus), 

uogólnienie celu do „programów” jest uzasadnione? Co więcej, badanie ankietowe zostało 

przeprowadzone wyłącznie wśród polskich studentów. Co zatem z wpływem programów mo-

bilności międzynarodowej na rozwój turystyki przyjazdowej w Polsce? Czy ocenianie znacze-

nia mobilności edukacyjnej dla turystyki w Europie tylko na podstawie wyjazdów studentów z 

jednego kraju jest uzasadnione? W mojej ocenie, cel powinien być uzupełniony o słowa „przez 

polskich studentów” – lepiej oddawałby wówczas istotę zamiaru badawczego. W związku z 

tym, brakuje mi we wstępie rozprawy odniesienia do wskazanych kwestii uogólnień, tj. odpo-

wiedzi na pytanie, dlaczego Autorka skupia się w dysertacji na jednym programie mobilności, 

formułując wnioski o wpływie wszystkich programów, oraz z czego wynika ekstrapolacja wy-

ników badań przeprowadzonych jedynie wśród polskich studentów na całą europejską prze-

strzeń edukacyjną. Obejmuje ona przecież studentów z bardzo wielu krajów, o różnych moty-

wacjach i zachowaniach w zakresie turystyki. Wyjaśnienie tego z pewnością nie jest trudne, 

wgłębiając się w treść pracy można częściowo między wierszami znaleźć odpowiedź na te py-

tania, więc być może Autorka przyjęła te kwestie jako oczywiste i nie wymagające komentarza. 

W mojej ocenie jest to jednak błędne z punktu widzenia prawidłowości i przejrzystości opisu 

metodologii, który powinien znaleźć się we wstępie do rozprawy. 

Poza tą jedną uwagą, bardziej o charakterze dyskusyjnym, niż krytycznym, w mojej 

opinii cel jest sformułowany prawidłowo, zarówno pod względem językowym, jak i meryto-

rycznym. Jest spójny z tytułem pracy i, zasadniczo, z jej treścią. Zabiegiem słusznym i potrzeb-

nym jest jego dekompozycja na osiem celów szczegółowych: sześć o charakterze poznawczym, 

jeden – metodycznym i jeden – aplikacyjnym. Nadaje to procesowi badawczemu przejrzystości 

i logiki oraz ułatwia ocenę efektów jego realizacji. 

W oparciu o cele, Autorka dysertacji formułuje zestaw hipotez. Jedna z nich jest okre-

ślona mianem głównej i brzmi „programy mobilności finansowane z funduszy UE w ramach 

europejskiej przestrzeni edukacyjnej przyczyniają się do rozwoju turystyki”. Ponieważ Dokto-

rantka stwierdza także, że „w celu zebrania danych niezbędnych do weryfikacji postawionych 

w pracy hipotez wykorzystano badania pierwotne”, „posłużono się metodą badań ankieto-

wych”, moją wcześniejszą uwagę dotycząca braku odpowiedniego uzasadnienia dokonanego 
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uogólnienia również należałoby tu powtórzyć: badania ankietowe dotyczą tylko jednego pro-

gramu i tylko studentów polskich. Autorka o tej drugiej kwestii zresztą zapomina; opisując we 

wstępie przedmiot badań nie wskazuje, że dotyczą one jedynie studentów z naszego kraju. Do-

piero na 110 stronie rozprawy wskazane zostaje, że „populację generalną badania można zatem 

zdefiniować jako ogół studentów uczelni (…) w Polsce, którzy w latach 2014–2019 otrzymali 

stypendium w ramach programu Erasmus Plus (…)”. 

Pozostałe hipotezy mają charakter pomocniczy. Pierwsza z nich brzmi: „Atrakcyjność 

turystyczna jest drugim po edukacji najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze miej-

sca realizacji stypendium”. O ile określenie atrakcyjności turystycznej mianem czynnika wpły-

wający na wybór miejsca wyjazdu studenckiego jest dla mnie całkowicie jasne, nie do końca 

potrafię stwierdzić, co w tym kontekście oznacza „edukacja”. Edukacja bowiem w mojej ocenie 

raczej stanowi w ogóle motywację do wyjazdu, a nie czynnik wyboru jego miejsca. Takim 

czynnikiem może być raczej np. atrakcyjność edukacyjna czy cechy uczelni. Autorka wydaje 

się również mieć to na myśli, stwierdzając (dopiero w rozdziale czwartym), że idzie tu np. o 

wysoką jakość nauczania, ofertę edukacyjną uczelni, jej wyposażenie itp. I ponownie, hipoteza 

jest weryfikowana wyłącznie w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród polskich studentów. 

A przecież studenci np. z Portugalii czy z Szwecji mogą mieć zupełnie inne podejście do tej 

kwestii. 

Mam jeszcze drobne zastrzeżenie do czwartej hipotezy pomocniczej, która brzmi: „Wy-

jazdy edukacyjne finansowane z funduszy UE implikują dodatkowy ruch turystyczny”. Czy to 

nie jest właściwie oczywiste? Można się przecież spodziewać, że chociaż jeden student uczest-

niczący w programie mobilności np. zwiedzi muzeum w Madrycie, a wtedy już wystąpi „do-

datkowy ruch turystyczny”. Należałoby zatem wnioskować, że użyte w hipotezie słowo „do-

datkowy” oznacza, że ten ruch jest znacznych rozmiarów, przekraczających jakieś wartości – 

ale nie wiadomo, jakie – albo spełnia inne warunki, które również nie zostały tu jasno określone. 

W dalszej części rozprawy (a przede wszystkim w jej zakończeniu) okazuje się zresztą, że Au-

torce chodzi też np. o ruch turystyczny innych niż stypendysta osób. W związku z tym, w mojej 

opinii, hipoteza nie jest sformułowana precyzyjnie. Podobną uwagę można odnieść również do 

piątej hipotezy pomocniczej („dodatkowe wydatki”). 

Metody zastosowane do realizacji celów pracy i weryfikacji hipotez, są prawidłowo do-

brane. Autorka wychodzi od analizy literatury i danych statystycznych, a więc metod typowych 

dla ekonomii, a następnie wykorzystuje ankietę, przy zastosowaniu techniki CAWI. Dane zgro-

madzone w ten sposób poddaje analizie statystycznej, formułując wnioski o przyjęciu bądź od-

rzuceniu hipotez. 
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4. Dobór literatury i materiałów źródłowych 

Dobór bibliografii jest zasadniczo prawidłowy, choć pod względem ilościowym niezbyt 

imponujący. Są w niej jednak zarówno ważne wydawnictwa zwarte, w tym obcojęzyczne, jak 

i artykuły naukowe z cenionych czasopism, akty prawne i raporty. Taka baza literatury w mojej 

ocenie jest wystarczająca dla przeprowadzenia jej krytycznej analizy i sprawia, że dysertacja 

jest mocno osadzona w dorobku dyscypliny. Wykorzystano dużo pozycji najnowszych, nie 

tylko dotyczących problematyki ściśle związanej z tematem rozprawy, ale również stanowią-

cych tło rozważań, umożliwiające polemikę i szersze spojrzenie na poruszane w pracy zagad-

nienia. Dane statystyczne pozyskano z wiarygodnych źródeł, takich jak Światowa Organizacja 

Turystyki, OECD, Eurostat czy Komisja Europejska. 

Autorka szczegółowo opisała w rozprawie sposób doboru próby badawczej do badania 

ankietowego oraz ustalenia jej wymaganej liczebności. Przeprowadziła również badanie pilo-

tażowe. Postępowanie w tym zakresie jest poprawne i nie mam względem niego zastrzeżeń. 

Sprawiło, że próba badawcza jest reprezentatywna i na podstawie wyników ankiety można for-

mułować wnioski dla całej populacji, tj. polskich studentów biorących udział w programie Era-

smus Plus. Kwestionariusz w sposób kompletny i prawidłowy wypełniły aż 1.223 osoby, co 

przekroczyło próbę minimalną ponad dwukrotnie. Należy zatem uznać, że materiał badawczy 

był bardzo obfity, oraz wyrazić uznanie dla nakładu pracy, jaki włożyła Doktorantka w jego 

zebranie, przeanalizowanie i opracowanie wyników. 

 

5. Układ i struktura rozprawy 

Struktura rozprawy i jej podział na rozdziały są logiczne, prawidłowe i wynikają z przy-

jętego zamiaru badawczego. Pierwsze trzy rozdziały powstały w oparciu o źródła wtórne i sta-

nowią, z jednej strony, fundament teoretyczny do prowadzonych w rozprawie rozważań, a z 

drugiej – prezentują wyniki analizy ogólnodostępnych danych statystycznych. Najbardziej 

istotne w kontekście realizacji celu dysertacji wywody, będące efektem autorskiego badania 

ankietowego, są przedstawione w rozdziale ostatnim. 

Rozdział pierwszy nosi tytuł „Turystyka w Unii Europejskiej” i liczy 30 stron. Zgodnie 

z logiką prac o charakterze monograficznym, rozpoczyna się od uporządkowania kwestii defi-

nicyjnych i klasyfikacyjnych. Autorka pisze o pojęciu turystyki jednak dość zwięźle, bardzo 

szybko przenosząc się na płaszczyznę analiz o charakterze statystycznym. Rozważania teore-

tyczno-porządkujące są kontynuowane dopiero w rozdziale kolejnym. Jest to poniekąd słuszne 

rozwiązanie, bowiem przedmiotem pracy jest jedynie jeden z rodzajów turystyki: turystyka 

edukacyjna. Prowadzona w pierwszym rozdziale analiza danych dotyczy ruchu turystycznego 
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z perspektywy globalnej oraz krajów Unii Europejskiej, co z punktu widzenia tytułu, celów i 

hipotez rozprawy, ograniczających zakres badań do jednego kontynentu, jest rozwiązaniem 

prawidłowym. W rozdziale przedstawiono również wartościowe wyniki analizy działań Unii 

Europejskiej w zakresie turystyki. Doktorantka szczegółowo rozważa uwarunkowania prawne 

tego obszaru oraz rolę różnych instytucji w tym zakresie. Zwieńczenie wywodów stanowi syn-

tetyczne wskazanie występujących w turystyce tendencji oraz kształtujących ją trendów i zja-

wisk (w tym pandemii). Szczególnie wartościowymi elementami tego rozdziału są złożone, 

pracochłonne i nowatorskie zestawienia wykonane w postaci tabel: głównych dokumentów i 

wydarzeń z zakresu polityki turystycznej w Unii Europejskiej oraz konsekwencji światowych 

trendów dla obszaru turystyki, a także charakterystyka współczesnego turysty, w syntetyczny 

sposób wskazująca na jego cechy, mające istotne znaczenie dla kształtowania się tego sektora 

międzynarodowej wymiany usług. 

Kolejny rozdział zatytułowany jest „Turystyka edukacyjna – istota zjawiska” i obejmuje 

37 stron. Autorka wychodzi tu, jak wspomniano, od wywodów o charakterze definicyjnym i 

klasyfikacyjnym, sięgając nawet czasów renesansu. Jest im poświęcony pierwszy podrozdział. 

Wyniki krytycznej analizy literatury w tym obszarze przedstawiono w postaci wielu schema-

tów, które przejrzyście i dobitnie wskazują na najistotniejsze ustalenia, w szczególności na 

zróżnicowanie interpretacji pojęcia turystyki edukacyjnej, jego związek z migracjami i mobil-

nością oraz sposoby podziału tej aktywności. Doktorantka następnie omawia czynniki, które 

motywują do turystyki edukacyjnej (zarówno „wypychające”, jak i „przyciągające”), odnosząc 

je do determinant tego rodzaju, mających charakter bardziej generalny, tj. motywujących do 

turystyki w ogóle. Szczegółowo przedstawia wyniki dotychczasowych dociekań naukowych w 

tym obszarze, które można odnaleźć w dostępnej literaturze, sygnalizując istniejące luki ba-

dawcze oraz ukazuje znaczenie walorów turystycznych dla wyboru przez studentów miejsca 

kształcenia. Porusza również takie zagadnienia o charakterze uzupełniającym, jak skutki roz-

woju podróży edukacyjnych dla gospodarki i społeczeństwa oraz zarys ich historii w Europie.  

 W rozdziale brakuje mi jednak nieco bardziej rozbudowanego, precyzyjnego i przej-

rzystego ukazania wpływu na turystykę i turystykę edukacyjną bardzo ważnych czynników 

obecnych we współczesnej gospodarce światowej, jakimi są postępujące: globalizacja, regio-

nalizacja, integracja ekonomiczna oraz internacjonalizacja działalności gospodarczej (w szcze-

gólności w branży turystycznej i edukacyjnej) czy wreszcie cyfryzacja i usieciowienie życia 

społecznego i stosunków ekonomicznych. Głębsza niż zaprezentowana w rozprawie analiza 

znaczenia również tych procesów i zjawisk o charakterze globalnym dla rozwoju turystyki edu-
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kacyjnej, w szczególności w Europie, byłaby tutaj o tyle wartościowa, że – jak sądzę – pozwo-

liłaby osadzić formułowane konkluzje w nieco szerszym i głębszym kontekście oraz lepiej wy-

jaśnić kształtowanie się rozmiarów i kierunków transgranicznego ruchu studentów w tym ob-

szarze. Autorka oczywiście uwzględnia te kwestie w swojej analizie, jednak rozważania temu 

poświęcone, po pierwsze, rozrzucone są po różnych podrozdziałach (np. 1.1.2, 1.2.1., 1.3.1, 

1.3.2, 2.2.2. czy 2.4.) i nie zebrane w postaci syntetycznej w jednym miejscu rozprawy, a po 

drugie – dość pobieżne, a czynniki te nie są nazwane po imieniu, a raczej określane jako ich 

skutki, np. liberalizacja przepisów, swoboda przemieszczania, wspólnotowe regulacje, polityka 

turystyczna Unii Europejskiej, standardowe dobra, nowoczesne środki komunikacji, zmiany 

klimatyczne, światowe trendy, kryzys finansowy, pandemia, zróżnicowanie kulturowe, szybko 

rozwijający się rynek, globalna mobilność, współzależność, zanikanie granic itd. 

W rozdziale trzecim, pt. „Europejska przestrzeń edukacyjna na przykładzie programu 

Erasmus Plus”, liczącym 31 stron, Doktorantka przechodzi do szczegółowej analizy tego pro-

gramu, zarówno od strony podstaw prawnych i ich ewolucji, jak i danych empirycznych, takich 

jak wartość przyznanych środków, liczba uczestników czy struktura geograficzna mobilności. 

Jest to relatywnie najsłabszy pod względem oryginalności i wagi wniosków rozdział dysertacji. 

W pierwszej części, wyniki analizy ograniczają się właściwie jedynie do odtwórczego przed-

stawienia założeń procesu bolońskiego i kopenhaskiego bez głębszych czy bardziej wnikliwych 

uwag własnych Autorki, np. o charakterze krytycznym czy usprawniającym. Podobne podejście 

jest kontynuowane w kolejnych podrozdziałach. Prezentowane tu treści skupiają się na omó-

wieniu unijnych programów edukacyjnych, ich celów, założeń, sposobu realizacji, uczestniczą-

cych krajów, budżetów itd., na opisie „akcji” podejmowanych w ramach Erasmus Plus oraz na 

ich pobieżnej ilościowej charakterystyce (określeniu wartości zakontraktowanych dotacji oraz 

liczby uczestników) czy wreszcie na sporządzeniu rankingów krajów przyjmujących najwięk-

szą liczbę osób w ramach poszczególnych działań objętych programem. Choć opis ten jest pra-

widłowy i wzbogacony tabelami i wykresami, Autorka niestety nie formułuje tutaj zbyt wiele 

oryginalnych, własnych, krytycznych spostrzeżeń, poza dość oczywistymi, typu „rozwój mo-

bilności edukacyjnej to jeden z priorytetów UE”, „z roku na rok liczba dofinansowanych przed-

sięwzięć, jak również budżet przeznaczony na ich realizację wzrasta”, „kraje przyjmujące naj-

większą liczbę turystów edukacyjnych to Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania” czy 

„priorytetem dla polskich uczelni jest rozwój współpracy międzynarodowej” itp. Chociaż oczy-

wiście rozumiem, że poświęcenie całego rozdziału na charakterystykę programu Erasmus Plus 

było konieczne, by nakreślić tło dla zasadniczego badania, to jestem przekonany, że można 

byłoby tu sformułować o wiele więcej wniosków o charakterze oryginalnym, nieoczywistym i 
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twórczym, choćby stosując nieco bardziej złożone narzędzia analizy statystycznej, podejmując 

próbę oceny funkcjonowania programu Erasmus Plus czy poszerzając kontekst, np. o uwarun-

kowania makroekonomiczne mobilności studenckiej. 

Odnotowałem tutaj dość śmiałe stwierdzenie: „postępujące procesy globalizacyjne […] 

stanowiły i nadal stanowią poważne zagrożenie dla rozwoju UE” (s. 76). Nie mogę się z nim 

zgodzić. Postępująca globalizacja, pomimo swoich wad, które mogą być rozpatrywane jako 

zagrożenia, rodzi również wiele szans i tendencji o charakterze pozytywnym dla rozwoju go-

spodarczego, przekładających się np. na rozszerzenie rynków zbytu, zanikanie barier, pobudze-

nie regionalizacji, wzrost jakości produktów, ekspansję eksportu, korzyści skali itd. W mojej 

opinii, z pewnością nie można zatem określać jednostronnie „procesów globalizacyjnych” mia-

nem „poważnego zagrożenia dla rozwoju”. 

Rozdział ostatni, czyli „Rola mobilności edukacyjnej realizowanej w ramach europej-

skiej przestrzeni edukacyjnej w rozwoju turystyki – badania empiryczne”, ma 59 stron i stanowi 

zasadniczą, najbardziej wartościową pod względem poznawczym, część rozprawy. Autorka w 

jego pierwszej części prezentuje metodykę badania oraz sposób doboru próby, które są prawi-

dłowe, nie budzą zastrzeżeń i pozwalają na poprawną weryfikację przyjętych hipotez. Następ-

nie omawia rezultaty przeprowadzonej ankiety. Wykorzystano tu również standardowe i pra-

widłowo dobrane narzędzia analizy statystycznej, które umożliwiły sformułowanie istotnych i 

oryginalnych konkluzji dotyczących zależności między mobilnością polskich studentów w za-

kresie programu Erasmus Plus a rozwojem turystyki w reszcie Europy. Obejmują one stwier-

dzenia poparte odpowiednio silnym materiałem dowodowym oraz spójnym i logicznym proce-

sem wnioskowania, takie jak np.: „jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze 

miejsca realizacji stypendium jest atrakcyjność turystyczna kraju goszczącego”, „występują 

różnice w ocenie poszczególnych czynników w zależności od kierunku geograficznego wy-

jazdu”, „stypendyści, którzy wybrali jeden z krajów śródziemnomorskich najwyżej oceniali 

czynniki o charakterze turystycznym”. Autorka badała również wybór środka transportu, miej-

sca zakwaterowania i sposobu żywienia oraz determinanty tych decyzji, a także sposoby spę-

dzania wolnego czasu i warunki podróżowania po kraju goszczącym, czy wreszcie promowanie 

aktywności turystycznej przez uczelnie przyjmujące studentów. Istotnym obszarem badaw-

czym była również kwestia indukcji transgranicznego ruchu turystycznego poprzez wyjazdy 

studentów do kolejnych krajów podczas pobytu na wymianie, odwiedziny innych osób w miej-

scu pobytu stypendystów oraz powrót do kraju goszczącego już po zakończeniu programu. 
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Na podstawie zgromadzonego materiału oraz wysnutych wniosków, w ostatniej części 

rozdziału Doktorantka formułuje wiele istotnych i twórczych rekomendacji i zaleceń, adreso-

wanych do takich podmiotów, jak władze regionalne, uniwersytety, biura podróży i organizacje 

turystyczne czy decydenci na poziomie Unii Europejskiej. Sprawia to, że praca poza niewąt-

pliwą wartością poznawczą, ma również walory aplikacyjne. 

Finalny element rozprawy stanowi część zatytułowana „Zakończenie”, w której przed-

stawiono syntezę najważniejszych konkluzji, w tym odniesiono się do hipotez i rekomendacji, 

a także wskazano możliwe kierunki dalszych badań. Warto podkreślić, że Autorka stwierdza 

tu, że: „Ograniczeniem przeprowadzonych badań była niereprezentatywna próba badawcza. W 

badaniu wzięli udział tylko studenci z Polski, co zawęża podmiot do uczestników pochodzą-

cych z jednego kraju będącego beneficjentem programu Erasmus Plus”. Nie zauważa jednak, 

że takie podejście również wyklucza tenże kraj z badania wpływu programu na rozwój w nim 

turystyki przyjazdowej. Nie odnosi się też do zasadniczej kwestii, którą wskazywałem wcze-

śniej – czy zatem takie badania pozwalają na uogólnienie wniosków na całą europejską prze-

strzeń edukacyjną? Jak można przypuszczać, Doktorantka uważa, że tak, bo przecież w całej 

rozprawie formułuje takie uogólnienia, a co więcej, określając potencjalne obszary dalszych 

dociekań i stwierdzając, że wartościowe byłoby „rozszerzenie zakresu przestrzennego przyj-

mując jako podmiot badań studentów z innych krajów”, nie wskazuje, że celem takiego działa-

nia miałoby być uzyskanie podstawy do formułowania wniosków na wyższym poziomie ogól-

ności, ale jedynie „przeprowadzenie analizy porównawczej”.  

 

6. Ocena wartości merytorycznej i znaczenia rezultatów badawczych  

Recenzowana rozprawa posiada wysoką wartość merytoryczną. Przedstawione w niej 

wywody, zakończone zweryfikowaniem przyjętych hipotez są spójne, logiczne, jednoznaczne 

i stanowią rezultat konsekwentnego rozumowania, o dużym znaczeniu poznawczym. Są one 

podparte odpowiednio szerokimi studiami literaturowymi i istotnym nakładem pracy naukowej 

Doktorantki, świadczącej o Jej dojrzałości i wykazującej umiejętność dowodzenia swoich racji.  

Szczególnie ważne w kontekście rozwoju dyscypliny i wypełniania luk badawczych, 

jest wyraziste i przekonujące potwierdzenie silnego związku pomiędzy mobilnością edukacyjną 

a rozwojem turystyki w Europie. Pomimo pewnych zastrzeżeń co do kwestii uogólnień, kon-

kluzje są odpowiednio umotywowane, mają charakter nowatorski i oryginalny. Na uznanie w 

tym obszarze zasługuje zidentyfikowanie szczegółowych zależności w obszarze turystyki edu-

kacyjnej, takich jak waga atrakcyjności regionu dla decyzji o kierunku wyjazdu, wzorce kon-

sumpcyjne stypendystów, brak związku między działaniami promocyjnymi uniwersytetów a 
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intensyfikacją turystyki czy indukowanie przez wymianę edukacyjną: ruchu turystycznego w 

dodatkowych obszarach i dokonywania wydatków ze środków własnych studentów. Dysertacja 

stanowi w związku z tym dobitną i ważną wypowiedź w toczącej się w literaturze naukowej (a 

także w praktyce) dyskusji na temat skutków europejskich programów mobilności dla pobu-

dzania ruchu turystycznego. Przedstawione w niej rezultaty badawcze są również istotne dla 

praktyków, zarówno podmiotów z obszaru edukacji i turystyki, jak i instytucji publicznych na 

każdym poziomie – regionalnym, krajowym i wspólnotowym. 

 

7. Ocena strony formalnej i technicznej 

Stronę formalną i techniczną pracy oceniam jako poprawną. Autorka posługuje się za-

sadniczo prawidłowym, wartkim i zrozumiałym językiem o właściwej stylistyce. Również swo-

bodnie oraz komunikatywnie używa specjalistycznej terminologii. Przestrzega także większo-

ści standardów technicznych, dotyczących przygotowywania tekstów w formie maszynopisu. 

Wykonanie odsyłaczy i spisów (poza wskazanym brakiem podziału bibliografii) jest właściwe, 

a tabele i wykresy są przejrzyste i jednoznaczne w odbiorze. 

Do drugorzędnych, jeśli chodzi o znaczenie, usterek w tym obszarze można zaliczyć: 

 niepotrzebne dzielenie niektórych tabel na strony (tab. 1, tab. 3, tab. 9, tab. 10, tab. 15, tab. 

18, tab. 25, tab. 26, tab. 33), 

 występowanie w rozprawie pustych miejsc, obejmujących czasem nawet pół strony (s. 15, 

s. 18, s. 23, s. 45, s. 47, s. 51, s. 60, s. 61, s. 65, s. 97, s. 103, s. 120, s. 127, s. 135, s. 137, s. 

146, s. 147, s. 155) wynikających z niewłaściwego rozmieszczenia rysunków i tabel w tek-

ście, 

 błędy literowe: „światowe wydarzeniami” – s. 16, „zapisy, które odnosiłby się” – s. 22, 

„podniesieni kompetencji” – s. 88, „na akcje 2, która dotyczy” – s. 89, „budżet na realizacje 

współpracy” – s. 92, 

 niezręczne sformułowania: „ciekawe definiowanie tego pojęcia opracował” (s. 9), stosowa-

nie zwrotu „w związku z czym” zamiast „w związku z tym” (s. 9, s. 42, dwa razy na s. 50, 

s. 57, s. 87), „spośród przedstawionych definicji […] wydaje się” (s. 11), „stanowi źródło 

dewiz, które wpływają na rozwój światowej gospodarki” (s. 13), „odpada większość kosz-

tów” (s. 18), „bardziej korzystniejsze” (s. 18), „a głównym celem” na początku zdania (s. 

31), „programy wymian” (s. 42), „motywacja rozpatrywana jest jako proces motywacji” (s. 

50), „rozwój wysokiej jakości edukacji poprzez współpracę między państwami członkow-

skimi w pełni szanując” (s. 76), „dostrzegając pozytywne efekty […] środki finansowe […] 
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wzrastają” (s. 86), „był to 20% wzrost” (s. 93), „najmniejsza liczebność studentów pocho-

dziła” (s. 102),  

 powtórzenia: „zdobycie wiedzy” na s. 42, „rodzaj zakwaterowania” na s. 44, „czy też” na 

s. 54, „model” używane nawet po kilka razy w jednym zdaniu (np. na s. 65), „badawczego” 

(s. 107). 

Natomiast niestety muszę z przykrością stwierdzić, że bardzo istotnym mankamentem, 

jeśli chodzi o stronę formalną pracy, jest daleko idące lekceważenie przez Autorkę zasad inter-

punkcji języka polskiego. Błędy interpunkcyjne występują czasem po kilka w jednym zdaniu. 

Ta naganna niedbałość sprawia, że rozprawa prezentuje się po tym względem w wysoce nie-

profesjonalny sposób, a dodatkowo znacznie utrudnia percepcję wywodów i miejscami czyni 

je wręcz niekomunikatywnymi. 

 

8. Uwagi uzupełniające i kwestie dyskusyjne 

W oparciu o treść recenzji chciałbym zadać Doktorantce następujące pytania: 

 Jakie jest uzasadnienie dla uogólnień dokonanych w rozprawie, a zawartych w tytule, ce-

lach i hipotezach pracy – tzn. czy badanie przeprowadzone wśród polskich studentów 

uczestniczących w jednym programie mobilności rzeczywiście może być podstawą do for-

mułowania wniosków o roli wszystkich europejskich programów mobilności, w których 

uczestniczą lub uczestniczyli studenci z bardzo wielu krajów? 

 Jak można by sformułować w syntetycznej postaci wpływ na rozmiary, kierunki i rozwój 

turystyki edukacyjnej w Europie głównych procesów zachodzących w światowej gospo-

darce: globalizacji, regionalizacji (integracji ekonomicznej) oraz usieciowienia i cyfryzacji? 

 Jak ocenia Pani realizację programu Erasmus Plus – np. pod względem skali mobilności, 

osiągniętych efektów (społecznych, ekonomicznych), spełnienia swoich celów, struktury 

geograficznej wyjazdów, udziału w nim Polski itp.? 

 

9. Konkluzja końcowa 

Podsumowując, przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska stanowi w mojej ocenie 

wartościową monografię obejmującą rzetelną, szczegółową i opartą na odpowiednio szerokim 

materiale źródłowym analizę związku pomiędzy międzynarodową mobilnością polskich stu-

dentów w ramach programu Erasmus Plus a rozwojem turystyki w Europie. Można względem 

niej sformułować jedynie drugorzędne zastrzeżenia, spośród których najistotniejsze dotyczą 

wskazywanego braku wyrazistego określenia przyczyn dokonanych uogólnień oraz miejscami 
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niskiej komunikatywności przekazu wynikającej z ignorowania zasad interpunkcji. Nie wpły-

wają one jednak w żaden sposób na moją jednoznacznie pozytywną ocenę dysertacji wobec jej 

wysokiej wartości merytorycznej oraz trafności formułowanych konkluzji. 

Rozprawa p. mgr Małgorzaty Starczewskiej pt. „Rola europejskiej przestrzeni eduka-

cyjnej w rozwoju turystyki”, przedstawia oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, który 

ma również znaczenie praktyczne, oraz wykazuje, że Doktorantka posiada odpowiednio sze-

roką ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie i nabyła umiejętność samodzielnego prowadze-

nia pracy naukowej. Stwierdzam zatem, że dysertacja spełnia ustawowe wymagania stawiane 

pracom doktorskim, i wnioskuję o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 


