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25 lutego 2019 roku Senat UP powołał Radę Uczelni. W jej skład weszli przedstawiciele 
Uniwersytetu Pedagogicznego:
•	 	dr	hab.	inż.	Artur	Błachowski,	prof.	UP	–	były	dziekan	Wydziału	Matematyczno- 

-Fizyczno-Technicznego,
•	 dr	hab.	Jacek	Chmieliński,	prof.	UP	–	kierownik	Katedry	Analizy	Matematycznej,
•	 prof.	dr	hab.		Jan	Rydel	–	członek	komisji	historycznych	PAN	i PAU,
•	 inż.	Kamil	Firmanty	–	przewodniczący	Samorządu	Studentów	UP.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. do 
Rady Uczeni zostały powołane także osoby niezwiązane do tej pory z UP:
•	 	dr	hab.	Krzysztof	Broński,	prof.	UEK	–	prodziekan	Wydziału	Gospodarki	i Admini-

stracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wybrany na stano-
wisko przewodniczącego Rady Uniwersytetu Pedagogicznego,

•	 	prof.	dr	hab.	Joanna	Madalińska-Michalak	–	kierownik	Katedry	Dydaktyki	i Pedeu-
tologii na Uniwersytecie Warszawskim,

•	 	prof.	dr	hab.	Dariusz	Rott	–	wykładowca	w Instytucie	Nauk	o Literaturze	Polskiej	na	
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Do zadań Rady Uczelni należy:
•	 opiniowanie	projektu	strategii	uczelni,
•	 opiniowanie	projektu	statutu,
•	 monitorowanie	gospodarki	finansowej	uczelni,
•	 monitorowanie	zarządzania	uczelnią,
•	 wskazywanie	kandydatów	na	rektora,	po	zaopiniowaniu	przez	senat,
•	 opiniowanie	sprawozdania	z realizacji	strategii	uczelni,
•	 wykonywanie	innych	zadań	określonych	w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:
•	 opiniuje	plan	rzeczowo-finansowy,
•	 zatwierdza	sprawozdanie	z wykonania	planu	rzeczowo-finansowego,
•	 zatwierdza	sprawozdanie	finansowe,
•	 składa	senatowi	roczne	sprawozdanie	z działalności.

dorota rojek-koryzna

Fotolia.com

 POwOłANO RADę UCzElNI
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podczas rozmów z młodymi ludźmi często podkreślam, że już w trakcie studiów warto 
poznać swoje talenty, mocne i słabe strony, próbować nowych aktywności naukowych. 
Aby to zrobić, należy wprowadzić dwa kluczowe nawyki: trzeba czytać, wybierać lek-
tury polecane przez ekspertów z  dziedzin, w  których chcecie się rozwijać, ale także 
gromadzić zasób wiadomości o otaczającym nas świecie. Nabytą wiedzę powinno się 
także weryfikować, sprawdzać, czego się nauczyliście, a co należy uzupełnić. Wymaga 
to spotkań z osobami o większym doświadczeniu naukowym i praktycznym, dlatego 
już dziś korzystajcie z rozmów z nauczycielami akademickimi i przyszłymi pracodawca-
mi, przyjmujcie informacje zwrotne po wykonaniu pierwszych i kolejnych prób zrealizo-
wania zadania – ta wiedza procentuje. Pamiętajcie, że Uniwersytet Pedagogiczny daje 
Wam możliwość dialogu z fachowcami, podejmowania prób rozwoju w wielu dziedzi-
nach, ale dużo zależy od Was – osób planujących swoją ścieżkę zawodową. 

Pierwszym krokiem do osiągnięcia wymarzonej pracy jest ukończenie odpowiedniego 
kierunku studiów. Biuro Promocji przygotowało Dzień Otwarty dla naszych kandydatów. 
Prezentacja wszystkich instytutów ułatwia wybór z szerokiej oferty kierunków propono-
wanych obecnie przez Uniwersytet Pedagogiczny. Spotkanie z osobami, które aktualnie 
studiują Wasz wymarzony kierunek, to najlepszy sposób na rozwianie wątpliwości, które 
towarzyszą każdemu przed podjęciem ważnej decyzji. Podczas wydarzenia padły istotne 
słowa, że nasza uczelnia jest otwarta dla przyszłych studentów, nie tylko raz w roku, ale 
codziennie. 

Drodzy Studenci, jak w  każdym numerze czasopisma, tak i  w  tym zachęcam Was do 
kontaktu z  Akademickim Biurem Karier, w  którym możecie porozmawiać z  doradcami 
zawodowymi lub znaleźć interesującą ofertę wolontariatu, praktyki czy stażu. Pod koniec 
marca ABK zorganizowało dla Was Targi Pracy, podczas których mogliście porozmawiać 
z przedstawicielami firm reprezentujących różne sektory gospodarki, dowiedzieć się, cze-
go wymagają od kandydatów, i  dzięki temu jak najszybciej zacząć uzupełniać wiedzę 
i umiejętności	niezbędne	do	dobrego	startu	na	rynku	pracy.	Lekturę	relacji	z wydarzenia	
polecam szczególnie nieobecnym. Za rok będzie kolejna okazja do spotkania – nie może 
Was zabraknąć.

W siódmy numerze „Commentarii Academici” przeczytacie także o nowych kierunkach 
studiów i tych od lat cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem. Znajdziecie kilka 
propozycji lektur w  dziale „Nowości wydawnicze”, prześledzicie zjawiska, które wy-
stąpią na niebie w  najbliższych miesiącach, i  dowiecie się, w  jaki sposób naukowcy 
z Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii UP pomagają uczniom szkół średnich w bu-
dowaniu gruntownej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 
To tylko niektóre propozycje. Po więcej wartościowych treści zapraszam na karty „Com-
mentarii Academici”. 

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej  
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak  
(fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto)

Drodzy 
Czytelnicy,



4   WYDARZENIA COMMENTARII ACADEMICI

Wybór studiów jest wyjątkowo ważny w życiu młodego człowie-
ka. To decyzja, która determinuje przyszłość. Właśnie dlatego 
tak istotne jest, aby mądrze i z pełną świadomością wybrać od-
powiedni kierunek. 

Podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Pedagogicznego maturzy-
ści mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną naszej 
uczelni. Na każdym stoisku czekały na nich pokazy, quizy, spo-
tkania z wykładowcami i studentami. Przez cały dzień kandydaci 

mogli zadawać pytania dotyczące wybranych kierunków studiów, 
zajęć, możliwości rozwoju, kariery i pracy po studiach, wyjazdów 
w ramach programu Erasmus, praktyk i stypendiów. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się także stoiska Samorządu Studenckiego 
i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, gdzie można było zapytać, 
jak się studiuje na naszej uczelni, a o dobrą atmosferę podczas 
całej imprezy dbało Studenckie Radio Spektrum. 

Oprócz odwiedzenia stoisk wystawienniczych maturzyści mogli 
uczestniczyć w warsztatach i wykładach organizowanych przez 
instytuty. Wśród ciekawych tematów, które szczególnie przycią-
gały młodych ludzi, były m.in. wykłady: „Design i  socjologia –  
projektowanie przyjaznego świata”, „Kryminologia w  Archi-
wum X”, „Instagram, YouTube, Facebook: seksualizacja treści 
w mediach społecznościowych” oraz warsztaty: „Pedagodzy na 
start!”,	„Laboratorium	elektroniki”,	„Typogram”.	

Kamila Bielecka, Biuro Promocji UP

inspiruje, motywuje 
i zaskakuje

Kolejny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego za 
nami. W tym roku odwiedziła nas rekordowa liczba za-
interesowanych kandydatów. Oprócz informacji o kierun-
kach na przyszłych studentów czekała moc atrakcji. 

UP 
Zdjęcia:  

Grzegorz Wajda/wajdafoto
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Nowością, wprowadzoną w  tym roku, była przygotowana przez Biuro 
Promocji mini gra terenowa. Kandydaci, odwiedzając poszczególne sto-
iska, gromadzili pieczątki na specjalnej karcie. Po zebraniu wszystkich 
mogli wylosować na stoisku informacyjno-rekrutacyjnym upominek 
z logo UP. Wśród nagród były powerbanki, gry planszowe Monopoly Kra-
ków, kubeczki, notesy, kable USB, frisbee i smycze. 

Korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
pracownikom i studentom, którzy sprawili, że ten dzień był fantastyczny, 
kolorowy i uśmiechnięty. Dziękujemy, że tak wspaniale pokazujecie naj-
lepsze strony naszej uczelni.
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Targi Pracy, bo o nich mowa, to kolejna już edycja dużego przed-
sięwzięcia organizowanego przez Akademickie Biuro Karier Uni-
wersytetu Pedagogicznego pod hasłem „Wybierz lepszy start 
w przyszłość”.

dla kogo to wydarzenie?
Imprezy targowe są bardzo popularne zarówno wśród pracodaw-
ców, jak i  potencjalnych pracowników. Firmy rekrutujące i  bu-
dujące wizerunek dobrego pracodawcy chętnie w  nich uczest-
niczą, wykorzystując szansę bezpośredniego dotarcia do rzeszy 
studentów i prezentacji swojej oferty. Z kolei wielu studentów 
uważa je za skuteczną formę pozyskania oferty stażu lub prak-
tyk oraz okazję do nawiązania relacji biznesowych, które mogą 
w przyszłości zaowocować zatrudnieniem.

kto brał udział?
W tegorocznej edycji uniwersyteckiego wydarzenia wzięło udział 
ponad trzydzieści organizacji z  różnych branż: IT, consultingu, 
outsourcingu, fintech, doradztwa technicznego i branży eduka-
cyjnej. W gronie wystawców znalazły się m.in. takie organizacje 

jak: Ecolab, IBM, State Street, Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp. k., 
Capgemini, Capita, innogy Business Services Polska Sp. z  o.o., 
Fundacja Sustinae, Alexander Mann Solutions, Revolut i  wiele 
innych. Punkty konsultacyjno-doradcze Akademickiego Biura 
Karier UP i  Wojewódzkiego Urzędu Pracy były pełne studen-
tów, którzy najczęściej zgłaszali się z  pytaniami dotyczącymi 
praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. 
Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej UP udzielali in-
formacji na temat możliwości zagranicznych praktyk w  przed-
siębiorstwach i  organizacjach działających w krajach UE w  ra-
mach programu Erasmus+. Uczestnicy mieli szansę rozmawiać 
bezpośrednio z rekruterami i przedstawicielami działów HR, aby 
dowiedzieć się, jakie umiejętności i kwalifikacje będą wymaga-
ne od kandydatów, którzy zdecydują się aplikować na konkretne 
stanowisko. Można było również poprosić pracodawcę, aby przej-
rzał CV i podpowiedział, jak je udoskonalić – co warto podkreślić, 
a co usunąć. Zainteresowani studenci brali udział w warsztatach 
kreowania koncepcji biznesowych i opracowywania modelu biz-
nesowego, a także mogli posłuchać o dobrych praktykach w tym 
obszarze. Nie zabrakło punktu z profesjonalnym zdjęciem do CV 

Setki ofert pracy, mnóstwo wystawców i odwiedzających,  
szkolenia z opracowywania modelu biznesowego, symulacje 
rozmów rekrutacyjnych, konkursy z nagrodami, konsultacje 
z doradcami zawodowymi i profesjonalne zdjęcie do CV – 
tak w skrócie można opisać wydarzenie, które miało miejsce 
27 marca na Uniwersytecie Pedagogicznym.

szuka studenta
Ewa Trznadel, Akademickie Biuro Karier UP

 PRACA Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto
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i dodatkowych atrakcji w postaci kuponów zniżkowych czy kon-
kursów z cennymi nagrodami. 

Każdy uczestnik– zarówno student, jak i pracodawca – wyniósł 
coś cennego z wydarzenia i nie mamy na myśli tylko długopisów 
i notesów, choć i one są jego miłą i niezbędną częścią. Targi Pra-
cy UP to przede wszystkim szansa na pierwsze rozmowy kwalifi-
kacyjne, nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, znalezie-
nie interesującego miejsca pracy i praktyk, złożenie CV, poznanie 
różnych możliwości rozwoju i pozyskanie pracowników. 

Jedno miejsce, jeden dzień, a  ogrom szans na  lepszy start 
w  przyszłość, jakie stwarzają Targi Pracy uP, inspiruje do 
udziału w kolejnej edycji, która odbędzie się już za rok! 

TEChNICzNA TwóRCzOść

Edukacja techniczna daje przestrzeń dla rozwoju twórczego myślenia nie tyl-
ko samych studentów, którzy często przygotowują się do zawodu nauczycie-
la przedmiotów technicznych, ale również nauczycieli akademickich. Wszelka 
działalność techniczna, nawet ta najprostsza, wymaga twórczego podejścia od 
osoby, która się jej podejmuje. 

Zasadniczym czasem weryfikacji twór-
czych zdolności studentów – tych, któ-
re nabyli i  przyswoili podczas studiów 
na  wyższej uczelni – są przygotowania 
skupiające się wokół tworzenia i wciela-
nia w  życie pomysłów, często nietrady-
cyjnych, unikatowych rozwiązań, których 
efekty odznaczają się świeżością i orygi-
nalnością, a  sama ich realizacja wyróż-
nia się dużą inwencją pomysłodawców. 
Mając to na uwadze, pedagodzy Katedry 
oborových didaktík Wyższej Szkoły Tech-
niczno-Ekonomicznej w Czeskich Budzie-
jowicach i pracownicy Zakładu Dydaktyki 

Przedmiotów Technicznych i Informatycz-
nych Instytutu Techniki Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w  Krakowie zorganizowali 
Międzynarodową Olimpiadę „TECHNICZ-
NA TWÓRCZOŚĆ UCZNIÓW I  STUDEN-
TÓW”. 

28 marca 2019 roku uczestnicy olimpiady 
z Czech, Słowacji oraz Polski prezentowali 
swoje twórcze koncepcje w  trzech kate-
goriach: studenckiej, szkół średnich oraz 
podstawowych i  gimnazjalnych. W  kon-
kursie wzięło udział wielu młodych ludzi, 
którzy ukazali odbiorcom prezentowanych 

rozwiązań swoją dojrzałość oraz kompe-
tencje, wysoki poziom i często profesjona-
lizm. Wykonane przez nich modele poka-
zały zdolności, kompetencje, jak również 
kreatywność w rozwiązywaniu problemów 
technicznych. Opiekunowie uczestników 
w  swych wypowiedziach podkreślali, że 
tylko wzajemne porównanie poziomu 
prac oraz  koncepcji technicznych wytwa-
rza przestrzeń do refleksji pracowników 
uniwersytetów nad poziomem nauczania 
i innowacyjnym podejściem do projektów, 
możliwych do realizacji w ramach studiów 
kształcenia technicznego.

Propozycje zaprezentowane przez uczest-
ników olimpiady spotkały się z  uznaniem 
i pochwałami gości, którzy docenili wkład 
wydarzenia w  promocję i  propagowanie 
kształcenia technicznego. Wiele osób wy-
raziło pozytywne zdanie na temat korzyści 
płynących z organizowania tego typu mię-
dzynarodowych projektów i  doceniło ich 
rolę w  pogłębianiu wzajemnej współpracy 
między uczelniami. Kolejna olimpiada od-
będzie się za rok w Republice Czeskiej. 

ucznioów i studentoów
Dr hab. Henryk Noga, prof. UP, Instytut Techniki

, ,
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Pracownicy Instytutu Informatyki zbudowali robota stero-
wanego za pomocą ruchów głowy. Osoba kierująca maszyną 
ma na głowie okulary wirtualnej rzeczywistości obsługujące 
technologię Google Cardboard. W okularach widać stereowi-
zyjny (trójwymiarowy) obraz z podwójnej kamery umieszczo-
nej z przodu maszyny. Przy pomocy żyroskopu znajdującego 
się w okularach oceniany jest kąt obrotu głowy operatora. 
Wychylenie głowy tłumaczone jest na odpowiednią komendę 
poruszającą robotem. Komunikacja z maszyną odbywa się za 
pomocą sieci WiFi. Robot jest częścią badań prowadzonych 
przez pracowników Instytutu, dotyczących zastosowania wi-
zji komputerowej w robotyce.

powstałl robot sterowany ruchami glłowy 
NA UNIwERsyTECIE PEDAgOgICzNyM 

Politechnika Łódzka była miejscem pierw-
szego z  cyklu spotkań „NKN Forum” po-
święconych dyskusji na temat reformy 
szkolnictwa wyższego i nauki. Wśród gości 
zaproszonych przez Ministerstwo Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego znalazła się Mał-
gorzata Grzelewska, Kanclerz Uniwersy-
tetu Pedagogicznego, która wzięła udział 
w  panelu dotyczącym mienia i  finansów 
uczelni w świetle nowej ustawy.

Podczas dyskusji poruszono kilka kluczo-
wych kwestii związanych z Konstytucją dla 
Nauki, rozmawiano o  pozycji ustrojowej 
kanclerza i  kwestora w  nowej strukturze 
organizacyjno-funkcjonalnej, modelu za-
rządzania mieniem i  odpowiedzialności, 
zasadach podziału (redystrybucji) środków 
z  budżetu państwa (subwencji), a  także 
o  finansowaniu działalności samorządu 
studentów i studenckiego ruchu naukowe-
go. Podczas prowadzonych rozmów przed-
stawiano także poziom zaawansowania 

prac nad projektami nowych statutów 
uczelni, które będą obowiązywać od pierw-
szego października. W  spotkaniu wzięło 
udział około czterystu przedstawicieli śro-
dowiska akademickiego.

KANClERz UP NA OgólNOPOlsKIM sPOTKANIU

Dorota Rojek-Koryzna

dotyczaącym KDN

Od lewej: dr hab. inż. Tomasz Hachaj, mgr Justyna Miazga,  
dr inż. Marcin Piekarczyk (fot. Maciej Tomkiewicz)

Zdjęcia udostępnione przez Politechnikę Łódzką

Dr hab. inż. Tomasz Hachaj, Instytut Informatyki UP

, ,

,
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Wernisaż odbył się 8 lutego 2019 roku w  Galerii Szklanej Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze, a uroczystego otwarcia 
dokonali: Elżbieta Mostowik (dyrektor placówki), dr hab. Graży-
na Borowik, prof. UP , i  dr Jacek Pasieczny reprezentujący Uni-
wersytet Pedagogiczny. Jak podkreślają organizatorzy wystawy, 

współpraca ta ma obustronne korzyści: wzbogaca działalność 
placówki samorządowej, rozwijając wśród lokalnej społeczności 
zainteresowanie sztuką plastyczną, zaś dla autorów prezento-
wanych prac jest świetną promocją dokonań artystycznych.

Wystawa dyplomowa „2” prezentuje pierwsze, już zawodowe, 
dokonania artystyczne młodych twórców. Prace są różnorodne 
zarówno pod względem tematyki, jak i techniki wykonania; po-
chodzą z wielu pracowni malarskich, w których za każdym ra-
zem pod „profesorskim okiem” rodzą się indywidualności twór-
cze. Niektóre prace są wyjątkowo oryginalne, wręcz intrygujące 
pod względem wybranego zagadnienia i  autorskiej propozycji 
prezentacji. Świadczy to o  świadomym wyborze własnej drogi 
artystycznej i  profesjonalnym opanowaniu języka malarskiego 
przez studentów Wydziału Sztuki UP. 

REflEKsjA

Wobec trwającej burzliwej reformy oświaty w  Polsce 
i nieustannych zmian zachodzących we współczesnym 
świecie, przedstawiciele nauk pedagogicznych z wielu 
ośrodków naukowych podjęli się niełatwej dyskusji nad 
rolą i kształtem edukacji nie tylko obecnie, ale również 
w przyszłości. 

Konferencja Naukowa „Edukacyjne Drogi i Bezdroża” została zorga-
nizowana przez dwa ważne ośrodki pedagogiczne w Polsce – Insty-
tut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytut Pedagogiki Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wyda-
rzenie było objęte honorowym patronatem prof. dr. hab. Kazimierza 
Karolczaka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr. hab. 
Stefana Kwiatkowskiego, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
a  także Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 
Miejscem obrad był budynek UP przy ul. Ingardena 4 w Krakowie. 

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor UP , 
i dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP , Dziekan Wydziału Pedagogiczne-
go UP. W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 50-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Mirosławowi J. Szymań-
skiemu wręczono kwiaty. Po uroczystym powitaniu słuchacze mieli 
okazję wziąć udział w interesującej sesji plenarnej, podczas której 

referaty wygłosili wybitni przedstawiciele polskiej pedagogiki. Pod-
czas obrad, prowadzonych przez dr. hab. Andrzeja Ryka, prof. UP , 
poruszono szerokie spektrum problemów związanych z rolą eduka-
cji w przygotowaniu społeczeństwa do skutecznego, świadomego 
i satysfakcjonującego funkcjonowania w świecie nie tylko dziś, ale 
przede wszystkim w przyszłości. Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski 
zwrócił uwagę na wiele aspektów dotyczących diagnozowania 
systemu edukacji, również w  kontekście konieczności planowa-
nia przemyślanych reform, powiązanych zarówno z rynkiem pracy 
i  potrzebnymi kompetencjami młodych ludzi, jak i  strukturą sys-
temu oraz sposobem przygotowania nauczycieli. W  wystąpieniu 
„Balans na linie. Uwagi o  powojennych reformach oświatowych” 
prof. dr hab. Mirosław J. Szymański przedstawił z kolei aspekt histo-
ryczny reform edukacji. Podczas sesji plenarnej poruszono również 
ważne kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju i edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju, które w Polsce bywają marginalizowa-
ne lub mylnie rozumiane. Istotne były też rozważania na temat 
współczesnego doradztwa karier, konsekwencji wykorzystywania 

nad edukacjąa,
Paulina Koperna, Instytut Nauk o Wychowaniu UP

 wysTAwA

Dr Jacek Pasieczny, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP

w Galerii Szklanej
Wystawa „2” w  Galerii Szklanej zorganizowana 
w Ośrodku Kultury w Zatorze to prezentacja prac dyplo-
mowych abiturientów Instytutu Malarstwa i  Edukacji 
Artystycznej UP: Jana Frączka, Magdaleny Marchewki, 
Moniki Gerszewskiej, Joanny Wałek, Dawida Wierzby, 
Magdaleny Turek-Staniuchy, Magdaleny Krzywdy, Mar-
ka Czeremańskiego, Pauliny Walas i Zuzanny Komper-
dy. Ekspozycja jest kontynuacją współpracy Uniwersy-
tetu Pedagogicznego z Regionalnym Ośrodkiem Kultury 
w Zatorze. Obecnie można ją obejrzeć w katalogu wy-
danym przez Gminę Zator.
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technologii informacyjnych 
w  kontekście zadań dla 
współczesnej polityki eduka-
cyjnej i  problemów związa-
nych z  inkluzją edukacyjną 
uczniów z niepełnosprawno-
ściami. Głos zabrali: dr hab. 
Katarzyna Potyrała, prof. UP ,  
Prorektor ds. Studenckich, 
prof. dr hab. Agnieszka Cy-
bal-Michalska, Dziekan Wy-
działu Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. A.  Mickie-
wicza w  Poznaniu, prof. dr 
hab. Zenon Gajdzica, Dziekan 
Wydziału Etnologii i  Nauk 

o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, i dr hab. Maciej Ta-
naś, prof. APS, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Po przerwie uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w  obradach trzech sekcji: „Polityka edukacyjna w  okresie 
gwałtownych zmian społecznych i  oświatowych” (prowadzenie: 
prof.  dr  hab.  Mirosław J. Szymański, APS; dr hab. Maciej Tanaś, 
prof. APS), „Kształcenie a potrzeby społeczeństwa opartego na wie-
dzy” (prowadzenie: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, UAM; 
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP) i „Funkcjonowanie instytucji 
oświatowych” (prowadzenie: prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, APS). 
Tematyka wystąpień obejmowała różne aspekty polityki oświato-
wej w Polsce, przede wszystkim w kontekście reformy, ale również 
różnych możliwości kształcenia nieformalnego i  pozaformalnego, 
w  tym coraz bardziej popularnego w Polsce nauczania domowe-
go. Podjęto ważne wątki kształcenia zawodowego oraz indywidu-
alizacji ścieżki kształcenia na różnych poziomach edukacji. Uwagę 
skierowano także ku działalności jednego z istotnych podmiotów 
procesu edukacyjnego – rodziców w  Radach Rodziców. W  sek-
cji drugiej skupiono się na problematyce potrzeb społeczeństw 
XXI wieku i tego, w jaki sposób oddziaływania edukacyjne mogą na 
nie odpowiedzieć. Dostrzeżono zatem konieczność zwrócenia uwa-
gi na interkulturowość i zmianę kulturową, między innymi w kon-
tekście różnorodności etnicznej społeczeństw, oraz na pedagogikę 
uważności – skłaniającą człowieka ku pozytywnym relacjom z inny-
mi w realiach codziennego dostępu do nowoczesnych technologii 
cyfrowych. Potrzeby te analizowane były ponadto w  powiązaniu 
z  istotnym dla edukacji dążeniem nowoczesnych społeczeństw 
do wiedzy. Tematyka sekcji trzeciej oscylowała natomiast wokół 
zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji oświatowych. 
Pojawiły się więc wątki korepetycji, absencji szkolnych, trudności 
w uczeniu się czy doświadczeń związanych z „uwikłaniem” w in-

stytucje oświatowe, omawiane z perspektyw różnych podmiotów 
oddziaływań edukacyjnych. 

W kolejnej części spotkania uczestnikom zaproponowano obrady 
w pięciu sekcjach. Pierwsza z nich – „Socjalizacja i wychowanie 
w zmieniającym się społeczeństwie” – dotyczyła różnych aspek-
tów procesów socjalizacji i  wychowania współcześnie. Podjęto 
między innymi wątki dialogu w  procesie kształcenia akademic-
kiego i  dobrych praktyk w  dialogu międzykulturowym. Poświę-
cono także czas problematyce związanej z  rolą ojca w  rodzinie 
i  w  odniesieniu do wyborów edukacyjnych dzieci. Rozważano 
również „socjalizację” w  ekskluzywnym środowisku szkolnym, 
a  także analizowano podstawy programowe w  szkolnictwie po-
nadgimnazjalnym w  kontekście wychowania do życia w  zmie-
niającym się społeczeństwie. Pochylono się nad sytuacją szkolną 
dzieci z domów dziecka. W sekcji drugiej, zatytułowanej „Eduka-
cja całożyciowa”, skupiono uwagę na możliwościach kształcenia 
ustawicznego	(w tym	na	koncepcji	Uniwersytetu	Ludowego),	roli	
nauczycieli, profesjonalnych edukatorów oraz rodziny w  kon-
tekście wsparcia w  tych procesach, szczególnie zaś związanych 
z kształceniem zawodowym, a także na roli poradnictwa i doradz-
twa zawodowego nie tylko w systemie oświatowym, ale również 
resocjalizacyjnym. Tematyka tej sekcji objęła również problema-
tykę motywacji do uczenia się przez całe życie i ważnego w tym 
wsparcia społecznego. Rozważania nad postacią współczesnego 
nauczyciela i „nauczyciela przyszłości” zajmowały przedstawicieli 
nauk pedagogicznych obradujących w sekcji trzeciej – „Nauczy-
ciel. Dziś i jutro”. Pochylono się nie tylko nad rolą zawodową na-
uczycieli, ale także nad ich kompetencjami (szczególnie informa-
cyjnymi oraz tymi związanymi z  edukacją dla zrównoważonego 
rozwoju) i  funkcjonowaniem w środowisku szkolnym. Zwrócono 
też uwagę na obawy i nadzieje studentów przygotowujących się 
do pełnienia roli nauczyciela oraz na ich kompetencje społeczne 
(na przykładzie studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnosz-
kolnej tarnowskiej PWSZ). Podjęto również wątek tolerancji w za-
wodzie nauczyciela. W sekcji IV, „Szkoła specjalna. Między teorią 
a praktyką”, poruszano problemy pracy z uczniami zdolnymi, jak 
i  tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełno-
sprawnymi. Rozmawiano o możliwości oddziaływań edukacyjnych 
w pracy resocjalizacyjnej. Podjęto także dyskusję nad przygoto-
waniem i motywacjami do pracy studentów pedagogiki specjalnej 
i nad nauczycielami. Sekcja ostatnia, pod tytułem „Różne oblicza 
edukacji”, pozwalała uczestniczyć w  dyskusjach nad edukacją 
w bardzo szerokim zakresie. Omawiano sytuację dzieci w wieku 
przedszkolnym, nastolatków, młodych dorosłych i sytuację szkol-
nictwa wyższego w kontekście trwającej również na tym szczeblu 
reformy. Rozważano także problematykę uczestnictwa młodzieży 
w międzynarodowych wyjazdach edukacyjnych, a  także debato-
wano nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą uczeń cudzoziemski 
w polskiej szkole. Wiele uwagi poświęcono możliwościom, jakie 
dają dziś społeczeństwa otwarte na różnorodność kulturową.

Konferencja Naukowa „Edukacyjne drogi i  bezdroża” obfitowała 
w wiele godnych uwagi wystąpień i dyskusji. Szerokie spektrum po-
ruszanych zagadnień, dotykających wszystkich poziomów edukacji 
w Polsce, począwszy od wychowania przedszkolnego, a na szkolnic-
twie wyższym kończąc, z włączeniem wartości związanych z edu-
kacją całożyciową, pozwoliło dostrzec ogromny wpływ edukacji, 
instytucji oświatowych i nauczycieli na kształt społeczeństwa nie 
tylko dziś, ale przede wszystkim w przyszłości. Rozważania i deba-
ty były wyrazem troski o kształt polskiej edukacji. Ukazały również 
możliwości, jakie niesie za sobą współczesny świat. Obrady w sek-
cjach przyniosły wiele ciekawych odpowiedzi na problemy związane 
z edukacją. Zaowocowały także nowymi pytaniami badawczymi.

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto 
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12 lutego 2019 roku dr Monika Płaziak wy-
głosiła referat pt. „Przemiany społeczno- 
-kulturowe dużej dzielnicy mieszkaniowej 
pod wpływem globalizacji na przykładzie 
Nowej Huty”. Temat wystąpienia wpisał 
się w  obchodzony w  tym roku jubileusz 
70-lecia powstania Nowej Huty – po-
czątkowo osobnego miasta, które już po 
dwóch latach, jako dzielnica administra-
cyjna, zostało włączone do Krakowa.

Omówiono uwarunkowania społeczno-
-kulturowe dzielnicy, prezentując model 
materialnego i  niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego, na który złożyły się: 
wiejskie pochodzenie znacznej części 
pierwszych mieszkańców, wpływ doktry-
ny socjalistycznej na życie tutejszej spo-
łeczności, ale również religijność i patrio-
tyzm jej przedstawicieli, bliskość centrum 
Krakowa jako zaplecza intelektualnego 
i  ekonomicznego, przemiany ustrojowe 
i ekonomiczne po 1989 roku, starzenie się 
demograficzne mieszkańców oraz nisz-
czenie tkanki miejskiej, zubożenie części 
mieszkańców, przejawy globalizacji, re-
witalizacja oraz przejawy gentryfikacji. 
Szczególną uwagę poświęcono nieko-
rzystnym przemianom demograficznym 
i społeczno-ekonomicznym, jakie dotknę-

ły tę dzielnicę w  okresie transformacji 
ustrojowej: gwałtowny spadek liczby pra-
cowników kombinatu, relatywnie wysoka 
stopa bezrobocia, obniżenie poziomu życia 
mieszkańców, spadek jakości zabudowy 
mieszkaniowej i  usługowej, gwałtowne 
starzenie się demograficzne społeczności 
nowohuckiej czy zapomnienie ze strony 
decydentów. Zreferowano współczesne 
przemiany zachodzące w  Nowej Hucie: 
problemy rewitalizacji, pierwsze przeja-
wy gentryfikacji, czyli zmian w  składzie 
społecznym i powolnej nobilitacji miejsca, 
jak również problemy natury ekonomicz-
nej i  przestrzennej związane z  wpływem 
ekonomii globalnej na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w  centrum Nowej 
Huty i  na pobliskich placach targowych 
oraz problematykę zaniku funkcji unika-
towych (centrotwórczych) wokół Placu 
Centralnego im. R. Reagana. Zwrócono 
uwagę na problemy podziału społeczności 
nowohuckiej i  jej odmienne zdanie w za-
kresie stanu zagospodarowania i  funk-
cjonowania tamtejszej przestrzeni. Inne 
oczekiwania posiadają starsi mieszkańcy, 
a po części ich dzieci i wnuki – silnie zin-
tegrowani i  związani z  miejscem. Są oni 
w dużym stopniu odbiorcami oferty asor-
tymentowej aptek i  sklepów z  tańszymi 

produktami oraz towarami proponowa-
nymi przez place targowe, jak też dys-
konty oraz super- i  hipermarkety. Jest to 
społeczność, która tkwi nadal w procesie 
transformacji i  nie może podnieść się 
z zapaści ekonomicznej. Drugi rodzaj spo-
łeczności lokalnej to młodzi mieszkańcy –  
studenci lub osoby wchodzące na ścież-
kę zawodową oraz młode rodziny, często 
pochodzący z zewnątrz – tzw. gentryfika-
torzy, wraz z którymi wkraczają do Nowej 
Huty przejawy globalizacji, m.in.: oferta 
banków, sklepów telefonii komórkowej, 
sklepów ze zdrową żywnością oraz coraz 
bogatsza oferta kulturalna. Ta druga gru-
pa przyczynia się do rozwoju demogra-
ficzno-społecznego dzielnicy. Jednocze-
śnie wraz z postępującą globalizacją może 
przynosić ze sobą zagrożenie w  postaci 
rozprzestrzeniania globalnych, nie zawsze 
pożądanych, wzorów zagospodarowania 
i  użytkowania przestrzeni – jej unifikacji 
i  „macdonaldyzacji”. Przyszłość dzielni-
cy zależy z pewnością z  jednej strony od 
lokalnych społecznych przedsięwzięć re-
witalizacyjnych i  kulturalnych, z  drugiej 
strony – od odpowiedzialnej polityki prze-
strzennej i  społecznej władz miejskich. 
Wygłoszony referat zrodził dyskusję na 
temat stopnia zaawansowania przemian 
rewitalizacyjnych i  gentryfikacyjnych za-
chodzących w tej części Krakowa. Z pew-
nością poruszona tematyka zostanie roz-
winięta w  ramach jednego z  kolejnych 
spotkań. 

To zaledwie jeden z  wielu problemów 
badawczych poruszanych podczas se-
minariów organizowanych przez Insty-
tut Geografii UP. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w seminariach naukowych 
zachęcamy do odwiedzenia strony inter-
netowej http://geografia.up.krakow.pl/, 
na której można znaleźć ogłoszenia o te-
matach i terminach najbliższych spotkań. 
Zapraszamy.

O NAUCE
w przystęepny sposóob
Dr Monika Płaziak, Instytut Geografii UP

W  Instytucie Geografii odbywają się otwarte cykliczne seminaria naukowe, 
w ramach których pracownicy instytutu, jak również zaproszeni goście, pre-
zentują wyniki swoich badań. Jedna z takich prelekcji dotyczyła przemian za-
chodzących w Nowej Hucie.

Fot. Monika Płaziak

,

Fotolia.com

,
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O KONCEPCjI sPOłECzNEj

Podczas spotkania wystąpili przedstawiciele IPAiE UP: prof. dr 
hab. Andrzej Piasecki, Dyrektor IPAiE; dr hab. Janina Pach, prof. UP , 
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej; dr Katarzyna 
Kowalska, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej; 
przedstawiciele Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fair- 
trade Polska: Magdalena Pastuszak, Office Manager, i Tomasz 
Makowski, Key Business Executive, oraz przedstawiciele przedsię-
biorstw: Agnieszka Pocztowska, Dyrektor Generalna Shell Busi-
ness Operations; Ewa Gayny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, 
Polska i  Kraje Bałtyckie, Danone; Karolina Długosz, CSR Mana-
ger, Capgemini Polska; Renata Poreda, Manager ds. Komunikacji 
i PR, Astor; Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Starszy specjalista ds. ko-
munikacji i CSR / Koordynator zespołu ds. CSR, Kraków Airport; 
Agnieszka	 Doniec,	 Lider	 Zespołu	 Zarządzającego	 Projektami	
(PMO), Motorola Solutions Systems Polska. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie PRO UNIVERSITATIS.

Przedstawiciele przedsiębiorstw podzielili się doświadczeniami 
z realizacji projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu (CSR, Corporate Social Responsibility), wskazali na przyczyny 
ich zaangażowania w inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe, 
a  także efekty wykonanej pracy. Podkreślili, że działania z  zakre-
su CSR są ściśle powiązane z misją, wizją, strategią i działaniami 
operacyjnymi przedsiębiorstw, które reprezentują. Otwartość ka-
dry zarządzającej, rozumienie korzyści aktywności w obszarze CSR 
dla przedsiębiorstw i podmiotów z  ich otoczenia to warunki nie-

zbędne, aby zaangażować zasoby ludzkie i finansowe do realizacji 
przedsięwzięć prospołecznych i  prośrodowiskowych. Pracownicy 
często sami inicjują różne projekty, co daje im poczucie sprawczo-
ści i wpływu. Wizerunek marki odpowiedzialnej, godnej zaufania, 
a także zaangażowanej w działania z zakresu CSR ma również zna-
czenie w kontaktach z partnerami przedsiębiorstw.

Po obradach odbyły się tzw. spotkania robocze z udziałem przed-
stawicieli biznesu. Pozwoliły one na skonsultowanie programu 
studiów na kierunku ekonomia społeczna (studia drugiego stop-
nia, dualne), a także na dyskusję na temat roli i znaczenia kompe-
tencji społecznych na współczesnym rynku pracy. Obecnie przed 
przedsiębiorstwami stoją wyzwania związane z  pozyskaniem 
pracowników otwartych na rozwój i zmiany, zaangażowanych, lo-
jalnych, odpowiedzialnych, identyfikujących się z kulturą organi-
zacyjną firmy, potrafiących pracować w grupie, z silną motywacją 
do realizacji celów osobistych i biznesowych. Dla uczelni wyższych 
wyzwaniem i obszarem szczególnej troski powinno być wyposa-
żenie studentów nie tylko w  odpowiednią wiedzę, ale również 
w umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Dr Ewa Radomska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP

odpowiedzialnosści biznesu 
8 marca 2019 roku w  siedzibie Uniwersytetu Pedago-
gicznego odbyło się II Forum Współpracy i  Integracji 
Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii z partnerami 
zewnętrznymi. Tematem tegorocznej edycji była kon-
cepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w prakty-
ce przedsiębiorstw.

,

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto 

Fot. Oliwia Kowalska, studentka II roku ekonomii społecznej Fot. Oliwia Kowalska, studentka II roku ekonomii społecznej
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Wzorem poprzednich dwóch edycji, na-
szym celem było stworzenie płaszczyzny 
do merytorycznej dyskusji dla ekspertów 
z  zakresu językoznawstwa, kulturoznaw-
stwa, medioznawstwa, socjologii, antro-
pologii, politologii, a  także dziennikar-
stwa. Interesowało nas szerokie ujęcie 
badawcze języka i komunikacji w mediach 
oraz analiza ich wszelkich przejawów, 
w  tym zarówno rozważania teoretyczno-
-metodologiczne, jak i  analizy konkret-
nych przypadków. 

W  konferencji wzięło udział ponad 60 
uczestników z  polskich i  zagranicznych 
ośrodków akademickich. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach i tym razem tema-
tyka wystąpień była różnorodna. Prelekcje 
dotyczyły zarówno problemów związanych 
z poprawnym i rzetelnym konstruowaniem 
przekazu medialnego, doborem treści pre-
zentowanych w  tradycyjnych i  nowocze-
snych środkach przekazu, jak również ba-
rier i zagrożeń dla języka oraz komunikacji 
we współczesnych mediach. Podczas spo-

tkania naukowego nie mogło zabraknąć 
zagadnień związanych z  public relations, 
social mediami, blogosferą, portalami spo-
łecznościowymi, polszczyzną w  Internecie 
i frazeologią w nowych mediach. Dyskuto-
wano również, czy obserwowane przez nas 
zmiany języka i komunikacji we współcze-
snych mediach mają charakter ewolucyjny, 
czy rewolucyjny.  

Organizatorami wydarzenia byli: prof. dr 
hab. Bogusław Skowronek (Prorektor ds. 
Kształcenia), a  także dr hab. Ewa Horyń 
i dr Agnieszka Walecka-Rynduch. Honoro-
wy patronat nad konferencją objął prof. dr 
hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta 
Krakowa. Naukowe patronaty sprawowa-
ły: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, 
Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo-
łecznej, Polskie Towarzystwo Kulturo-
znawcze, Naukowa platforma internetowa 
POL-INT,	a patronat	medialny	objęło	Radio	
Spektrum.

języK A MEDIA
Dr hab. Ewa Horyń, dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej UP

Pod koniec marca br. Katedra Języka Polskiego i  Katedra Lingwistyki Kul-
turowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej UP już po raz 
trzeci miała zaszczyt zaprosić na obrady Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej 
Konferencji Naukowej „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka 
i komunikacji we współczesnych mediach”.

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto 
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PROMUjEMy

Konkurs był adresowany do uczniów klas VI–VIII szkoły podsta-
wowej (I kategoria wiekowa), III klasy gimnazjum i szkół średnich 
(II kategoria). Każdy uczestnik miał za zadanie przygotować pre-
zentację jednego wybranego przez siebie utworu krakowskiego 
poety. Zgodnie z planem konkurs miał się odbyć 18 marca, jednak 
z  uwagi na ogromną liczbę nadesłanych zgłoszeń przesłuchania 
zostały rozłożone na dwa dni. Uczestnicy deklamowali wiersze 
przed komisją oceniającą w  wyznaczonych wcześniej grupach. 
Przedmiot oceny stanowiły: dobór repertuaru (tekst wyłącznie kra-
kowskiego poety, wartość artystyczna utworu, jego dobór do moż-
liwości wykonawczych i wieku uczestnika), kultura żywego słowa 
i ogólny wyraz artystyczny. W pracach jury udział wzięły: mgr Kata-
rzyna	Lange	i dr	Alicja	Kabała	(IFP	UP),	dr	Małgorzata	Lebda	(INoI	
UP), mgr Aleksandra Więk oraz dr Elżbieta Twardy (BG UP).

18 marca odbyły się przesłuchania uczniów klas VI-VIII szkół pod-
stawowych. W tej kategorii wiekowej wzięło udział 43 uczestników 
reprezentujących szkoły z  całego województwa małopolskiego. 

Młodzież najczęściej wybierała utwory Wisławy Szymborskiej, choć 
w repertuarze nie zabrakło także wierszy Czesława Miłosza, Józefa 
Barana,	 Ewy	 Lipskiej,	 Adama	 Ziemianina,	 Andrzeja	 Bursy	 czy	 Lu-
dwika Jerzego Kerna. Jury przyznało cztery nagrody w tym za dwa 
drugie miejsca. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Wajs ze Szkoły Pod-
stawowej	nr	95	w Krakowie	za	prezentację	wiersza	L.J.	Kerna	„Żaba	
i wół”. Drugie miejsce zajęły ex aequo Iga Grochowska z SP nr 53 
w Krakowie oraz Oktawia Klimek z SP w Kobylanach. Obie uczennice 
wybrały	utwór	L.J.	Kerna	„O rodzicach”.	Miejsce	III	przyznano	Kindze	
Stelmach z SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie, która 
zaprezentowała wiersz „Nienawiść” autorstwa W. Szymborskiej.

22 marca do zmagań przystąpili uczniowie III klas gimnazjów oraz 
uczniowie szkół średnich. Spośród 52 uczestników reprezentują-
cych szkoły z  województwa małopolskiego i  śląskiego wybrano 
trzech zwycięzców. Również w  tej kategorii wiekowej najczę-
ściej wybieraną poetką była W. Szymborska. Nagrodę główną 
zdobyła	 uczennica	 klasy	 III	 gimnazjum,	 Maria	 Pazdan	 (XLIII	 LO	
w  Krakowie)	 za	 utwór	 W.	 Szymborskiej	 „Życie	 na	 poczekaniu”.	
Drugie	miejsce	zajęła	Aurora	Lipartowska	z II	LO	w Krakowie	pre-
zentująca wiersz noblistki pt. „Rozmowa z kamieniem”. III miej-
sce przypadło w  udziale Bartoszowi Brzeszczowi, który wybrał 
utwór	K.I.	Gałczyńskiego	„Ofiara	Swierzopa”	(XI	LO	w Krakowie).	
Jury przyznało również cztery wyróżnienia dla: Dominiki Uliszak  
(II	LO	w Krakowie),	Olgi	Krempickiej	(XXX	LO	w Krakowie),	Wikto-
rii Starmach (SP nr 2 w Dobczycach) oraz Wiktora Rożka (Zespół 
Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie). Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się 29 marca. Wydarzenie zostało objęte honorowym 
patronatem prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora Uniwer-
sytetu Pedagogicznego, opiekunem medialnym była „Biblioteka 
w Szkole”, zaś nagrody ufundowali Biuro Promocji UP i Główna 
Księgarnia Naukowa w Krakowie.

Dyrekcja Biblioteki Głównej składa gorące podziękowania pra-
cownikom Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Nauk o In-
formacji:	mgr	Katarzynie	Lange,	dr	Alicji	Kabale	i	dr	Małgorzacie	
Lebdzie	za	wsparcie	tej	inicjatywy.

Agnieszka Folga, dr Elżbieta Twardy, Biblioteka Główna UP

krakowskąa poezjęe

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

, ,
W  marcu 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym 
odbył się konkurs recytatorski „Niektórzy lubią poezję”. 
Projekt został zrealizowany przez Bibliotekę Główną we 
współpracy z pracownikami Instytutu Filologii Polskiej, 
Instytutu Informacji Naukowej oraz Biura Promocji. 
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Biblioteka Główna UP , która już od dziesięciu lat organizuje im-
prezy kulturalno-naukowe mające na celu popularyzację wiedzy 
o  różnych rejonach świata, postanowiła w  tym roku zmierzyć 
się właśnie z  bogactwem kultury latynoamerykańskiej. Jubi-
leuszowa edycja projektu, który od zeszłego roku nosi nazwę 
„Biblioteka w  stylu…”, została zrealizowana w  dniach od 8 do 
12 kwietnia.

Spotkanie z kulturą Ameryki Południowej i Środkowej trwało pięć 
dni, w  trakcie których zaproponowano uczestnikom ponad trzy-
dzieści różnych wydarzeń: warsztatów, wykładów, prezentacji, 
koncertów i projekcji filmowych. W czasie ich trwania odwiedzili-
śmy osiem różnych krajów: Meksyk, Wenezuelę, Brazylię, Argen-
tynę, Kostarykę, Kubę, Peru i Kolumbię. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się wykłady poświęcone mrocznym sekretom Fridy Kahlo 
i Diego Rivery oraz Kubie widzianej oczami znanej dziennikarki, 
Yoani Sánchez. Nasi goście mieli możliwość skosztowania laty-
noamerykańskich przysmaków, a  także „małej czarnej” z  orygi-
nalnych ziaren brazylijskiej, kolumbijskiej i  peruwiańskiej kawy. 
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć również akcentów muzycznych. 
Koncerty	 peruwiańskiego	 zespołu	 Los	 Companieros	 oraz	 Fiesta	

Latina	 (w  wykonaniu	 Magdaleny	 Lechowskiej)	 zaspokoiły	 gusta	
najbardziej wymagających melomanów. Z  ogromnym uznaniem 
przyjęto wystąpienie Chóru Mieszanego „Educatus”, który w tym 
roku, dzięki staraniom prof. Adama Korzeniowskiego, wystąpił 
wspólnie z artystami  Akademii Muzycznej.

Przedsięwzięcie zrealizowali pracownicy Biblioteki Głównej, Insty-
tutów Neofilologii (Filologii Hiszpańskiej), Geografii i Biologii, Klubu 
„Bakałarz”, Centrum Sportu i Rekreacji, chórzystów Chóru Miesza-
nego „Educatus”, a także studentów historii i nauk o informacji. Co 
bardzo nas cieszy, w tym roku działania Biblioteki Głównej wsparli 
pracownicy administracji uczelni. Do realizacji projektu włączyły się 
także:	Instytut	Cervantesa,	Centrum	Kultury	Latynoamerykańskiej	
oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rektora Uni-
wersytetu Pedagogicznego – prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, 
Prezydenta Miasta Krakowa – prof. dr. hab. Jacka Majchrowskie-
go, Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak, Instytutu 
Cervantesa. Spotkanie wspierały również Ambasady: Peru, Argen-
tyny,  Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Kuby i Kolumbii. 

Gorące podziękowania kierujemy do naszych darczyńców, któ-
rych wsparcie finansowe pozwoliło nam przygotować tak szeroką 
ofertę programową, dziekanów wszystkich wydziałów, a także do 
Prorektora ds. Nauki – prof. dr. hab.  Mariusza Wołosa. 

Ogromna popularność przedsięwzięcia utwierdza nas w przeko-
naniu, że warto i trzeba organizować tego typu wydarzenia, dla-
tego już dziś rozpoczynamy prace nad nową odsłoną „stylowej 
biblioteki”. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym idea 
takiego popularyzowania kultury i  nauki jest bliska. Jesteśmy 
otwarci na współpracę i ciekawe pomysły.

 MOzAIKA RóżNyCh KUlTUR,

Karina Olesiak, dr Elżbieta Twardy, Biblioteka Główna UP

czyli „Biblioteka w stylu…... latynoamerykańnskim””
Ameryka Łacińska to swoisty tygiel kulturowy, w któ-
rym przeplatają się ze sobą wpływy afrykańskie, ka-
raibskie i europejskie, tworząc oryginalne i niezwykle 
barwne społeczności. Klasyczne oldtimer’y, kolonial-
na architektura, widoczna na każdym kroku eksplozja 
barw i kształtów, a przede wszystkim niezwykli, pełni 
pasji i radości życia ludzie to tylko wybrane elementy 
kultury latynoamerykańskiej, które sprawiają, że trud-
no przejść obok niej obojętnie.

,

Cuzco (Peru), fot. Marek Żołądek 
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Barbara Obtułowicz
Witold Adam książę Czartoryski 1822–1865

Książka poświęcona Witoldowi 
Adamowi Czartoryskiemu zawiera 
wątki zupełnie nieznane dotych-
czasowej literaturze przedmiotu. 
Biografia stanowi efekt długo-
trwałych kwerend archiwalnych 
i bibliotecznych, głębokiego namy-
słu nad problematyką badawczą 
oraz znakomitej erudycji autor-
ki.  Otwiera szerokie perspektywy 
badawcze zarówno z  zakresu hi-
storii wychowania, dziejów Czar-
toryskich, jak i  życia codziennego 
polskiej emigracji w XIX wieku.

Zawartość: Wstęp; Rozdział I. Dzieciństwo „na Ojczyzny łonie”; 
Rozdział II. Na francuskich pensjach i  w  podróżach po Euro-
pie; Rozdział III. Gimnazjalista w  Münster; Rozdział IV. Studia 
wojskowe w  Monachium, Berlinie i  Paryżu; Rozdział V. Służba 
wojskowa	w Hiszpanii;	Rozdział	VI.	Żołnierz	w Królestwie	Sardy-
nii; Rozdział VII. W poszukiwaniu żony; Rozdział VIII. Ziemianin 
w Chaugy, mąż i niedoszły ojciec; Rozdział IX. Witold a sprawa 
polska w latach 1853–1861; Rozdział X. W pogoni za zdrowiem. 
Pomiędzy Stambułem, Algierem i  Kairem ze sprawą polską 
w tle; Rozdział XI. „Przecież w końcu gdzieś się spotkamy!”; Za-
kończenie. 

Przemysław Wywiał

Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie 
nowoczesnej Obrony Terytorialnej Polski

Problem główny, który stanowi 
przedmiot niniejszej pracy, spro-
wadza się do następującego py-
tania: jak wykorzystać doświad-
czenia (dziedzictwo) tworzenia 
i  działania Armii Krajowej do 
dzieła odbudowania (zbudowania) 
sprawnej powszechnej Obrony Te-
rytorialnej, będącej podstawą sil-
nej Rzeczpospolitej Polskiej?

Zawartość: Wstęp; Rozdział I. Obro-
na Terytorialna w strategii bezpie-
czeństwa narodowego – istota 
i charakterystyka; Rozdział II. Zarys 
historii tworzenia i wykorzystania Obrony Terytorialnej w Polsce 
i innych krajach; Rozdział III. Wyzwania i zagrożenia dla bezpie-
czeństwa narodowego Polski w XXI wieku; Rozdział IV. Armia Kra-
jowa jako terytorialna organizacja wojskowa; Rozdział V. Postula-
ty budowy nowoczesnej „Armii Krajowej” – Obrony Terytorialnej 
Polski jako kluczowego państwa na wschodniej flance NATO; Za-
kończenie. 

Klaudia Cenda-Miedzińska

Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci 
w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004–2014

Problematyka monografii poja-
wia się głównie w  przestrzeni 
dziennikarskiej i  dokumentach 
instytucji zajmujących się ochro-
ną praw człowieka. Autorka wy-
pełniła lukę w  polskim dorobku 
naukowym. Wskazała na narusze-
nia, których dopuściły się strony 
konfliktu zbrojnego w  Islamskiej 
Republice Afganistanu w  latach 
2004–2014. Nie pominęła za-
grożeń tkwiących w  czynnikach 
aksjologicznych, czego przykła-
dem jest chociażby obyczajność 
Pasztunów. Praca jest skierowana 
do środowisk akademickich oraz wszystkich zainteresowanych 
kwestią bezpieczeństwa. Zawartość: Wstęp; Rozdział I. Konflikt 
zbrojny w Afganistanie; Rozdział II. Six grave violations – sześć 
poważnych naruszeń wobec dzieci podczas konfliktu zbrojnego; 
Rozdział III. Prawnomiędzynarodowa ochrona dzieci w  trakcie 
konfliktu zbrojnego; Rozdział IV. Polityka rządu względem naru-
szeń wobec dzieci podczas konfliktu zbrojnego; Podsumowanie.

Tamara Cierpiałowska
Poza granice niepełnosprawności. Transgresja: 
uwarunkowania – mechanizmy – efekty  
w (re)konstrukcjach autobiograficznych osób „bez barier”

Autorka, opierając się na huma-
nistyczno-emancypacyjnej wizji 
współczesnej pedagogiki specjal-
nej, przedstawia biografie ludzi, 
których życie oraz osiągnięcia 
w  spełnianiu siebie mogą być 
wzorem i  inspiracją dla innych 
osób, zarówno zmagających się 
z  konsekwencjami niepełno-
sprawności czy różnorodnych pro-
blemów życiowych, jak i tych po-
strzeganych jako pełnosprawne.

Zawartość: Wprowadzenie; Roz-
dział I. Ograniczenia i  transgre-
sje – wykładnia teoretyczna; Rozdział II. Człowiek jako podmiot 
w  drodze – czyli o  procesie stawania się „Człowiekiem bez 
barier”; Rozdział III. Założenia i  projekt badań własnych; Roz-
dział  IV. Uwarunkowania transgresyjnej aktywności osób bez 
barier; Rozdział  V. Doświadczenia inicjujące proces transgresji 
osób bez barier; Rozdział VI. Działanie podstawowe w świecie 
osób bez barier: krajobrazy transgresji na tle orientacji aksjolo-
gicznych; Rozdział VII. Rezultaty transgresyjnej aktywności osób 
bez barier; Podsumowanie.

NOwOśCI wyDAwNICzE
Wiosenne propozycje Opracowanie: Natalia Ryś
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Jakie kierunki studiów znajdują się obecnie w ofercie Instytutu 
filologii Polskiej uP?
W ramach naszego instytutu prowadzimy obecnie trzy kierunki: 
filologię polską, logopedię oraz kulturoznawstwo i wiedzę o me-
diach. W  tym zakresie kształcimy młodych ludzi zarówno na 
studiach licencjackich, jak i  magisterskich. Filologia polska jest 
klasycznym kierunkiem studiów, ale przygotowując ofertę dla stu-
dentów, uzupełniamy standardowy program o  elementy liczące 
się na współczesnym rynku pracy. Nasi studenci mogą wybrać jed-
ną z kilku specjalności, a od tej decyzji zależy ich dalsza ścieżka 
kształcenia. 

Jakim kandydatom warto polecić filologię polską? 
To zależy od specjalności, którą wybiorą. Jak wspomniałam, w ra-
mach filologii polskiej oferujemy kilka dróg rozwoju. Najdłużej pro-
wadzoną przez nas specjalnością jest specjalność nauczycielska. 
Należy podkreślić, że w nadchodzącym roku jest ona szczególnie 
atrakcyjna, ponieważ nasz instytut uczestniczy w realizacji projek-
tu grantowego „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. 
Osoby, które rozpoczną studia w  roku akademickim 2019/2020, 
będą korzystać ze zwiększonej liczby zajęć kształcenia regionalne-
go, ale przede wszystkim poznają metodę tutoringu. To nowocze-
sny, zindywidualizowany sposób nauczania, dzięki któremu można 
pełniej rozwijać kreatywność i samodzielność myślenia studentów. 
W  IFP UP ten model zostanie zastosowany zarówno w pracy na-
uczycieli akademickich ze studentami, jak i  w  przygotowywaniu 
przyszłych nauczycieli do wprowadzania metod tutoringu w  ich 
zawodowej działalności. Damy zatem naszym studentom kolejne 
innowacyjne narzędzia przydatne w szkole; pokażemy, w jaki spo-
sób warto kierować procesem uczenia się, aby był on najbardziej 
efektywny. Odpowiadając na pani pytanie, specjalność nauczy-
cielska jest przeznaczona dla osób, które interesują się literaturą 
i językiem polskim, lubią czytać, ale także chcą te swoje zaintere-
sowania przekazywać innym, chcą pracować z dziećmi i młodzieżą. 
Mimo często spotykanych opinii o trudnościach związanych z upra-
wianiem zawodu nauczyciela, jest na szczęście wciąż wiele osób 
(w tym – naszych kandydatów), którzy są przekonani, że to właśnie 
praca pedagogiczna da im możliwość pełnej zawodowej realizacji. 
Zawsze staramy się przekonywać takich kandydatów lub studen-
tów, aby dokonali wyboru specjalności zgodnie ze swoim powoła-

niem. Praca nauczyciela może być bowiem dla nich źródłem dużej 
zawodowej satysfakcji, a pasja i wewnętrzna motywacja pomogą 
im pokonywać trudności. 

Dla młodych ludzi, którzy nie chcą się realizować w  zawodzie 
nauczyciela, ale chcieliby w przyszłości pracować w szeroko po-
jętym obszarze mediów, przygotowaliśmy w  ramach kierunku 
filologia polska dwie inne specjalności: komunikacja społeczna 
i medialna (na drugim stopniu – komunikacja społeczna – rekla-
ma i PR) oraz edytorstwo (na drugim stopniu – edytorstwo i za-
rządzanie treściami internetowymi). W  ich ramach staramy się 
łączyć kształcenie tradycyjnych kompetencji językowych, wiedzy 
literackiej i  kulturowej z  umiejętnościami potrzebnymi w  sfe-
rze nowoczesnych mediów. W  ramach komunikacji społecznej 
kładziemy nacisk na tworzenie różnorodnych tekstów, zwłaszcza 
dziennikarskich, oraz na przygotowanie studentów do wystąpień 
publicznych. W specjalności edytorskiej natomiast skupiamy się 
na wiedzy i  umiejętnościach związanych z  publikowaniem tek-
stów – w klasycznej papierowej formie lub w postaci elektronicz-
nej i treści internetowych.

IfP uP oferuje także studia z logopedii…
Tak, początkowo była to jedynie specjalność w  ramach kierunku 
filologia	polska,	obecnie	 to	 również	odrębny	kierunek.	 Logopedia	
jest przeznaczona dla osób, które chciałyby pracować z  dziećmi, 
a  po ukończeniu drugiego stopnia studiów – również z  osobami 
dorosłymi. Studia różnią się jednak nieco od klasycznej filologii 
polskiej o  specjalności nauczycielskiej, ponieważ praca, do któ-
rej przygotowujemy, ma charakter terapeutyczny. Wymaga także 
swoistych kompetencji, m.in. empatii, umiejętności bezpośredniej 
współpracy z ludźmi (dziećmi i ich opiekunami) oraz poprawnego 
mówienia – artykulacji. Z tego powodu podczas procesu rekrutacji, 
przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną z  kandydatami spraw-
dzającą ich warunki głosowe, poprawność artykulacyjną. Wynik 
rozmowy jest dla nas równie istotny jak osiągnięcia z matury. 

filolodzy polscy mogą podjąć pracę np. w szkołach, mediach, 
wydawnictwach, logopedzi w gabinetach, a kulturoznawcy?
To kierunek dla osób, które chciałyby pracować w instytucjach kul-
tury (m.in. w centrach kultury, muzeach, teatrach) czy w obszarze 

z PAsją
o jęezyku polskim

Polonista, zgodnie ze słownikową definicją, to specjalista 
z zakresu nauki o języku, kulturze i literaturze polskiej.
Dlaczego w świecie nowych technologii warto rozwijać 
umiejętności językowe? Jakie perspektywy otwierają się 
obecnie przed studentami filologii polskiej? Dlaczego 
warto wybrać kulturoznawstwo i wiedzę o mediach? Czy 
każdy może studiować logopedię? Z  jakimi instytucja-
mi współpracuje obecnie Instytut Filologii Polskiej UP? 
Odpowiedzi na te i inne pytania w rozmowie z Moniką 
Wąs udzieliła dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP, Dyrektor 
IFP UP. 

Dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP (fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto)

,
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mediów. Te dwie strefy rynku pracy nieustannie się rozwijają, 
pojawiają się nowe zawody, a  wraz z  nimi – inne możliwości. 
Podczas studiów kładziemy nacisk na uzupełnianie i nabywanie 
wiedzy między innymi z zakresu antropologii kultury, filozofii, so-
cjologii, informacji naukowej, historii sztuki i filmu, a także psy-
chologii. Dając młodemu człowiekowi narzędzia oraz bazę wiedzy, 
z której może korzystać, i umiejętność jej poszerzania, pozwalamy 
mu dostosowywać się do rynku pracy. 

który ze wspomnianych kierunków jest najpopularniejszy 
wśród kandydatów?
Mierząc zainteresowanie liczbą osób składających dokumenty na 
dany kierunek, można stwierdzić, że najpopularniejsza w naszym 
instytucie pozostaje logopedia. Obecnie to trzech kandydatów na 
miejsce, przy czym na pierwszy rok przyjmujemy sześćdziesiąt osób. 

Czy w związku z dużym zainteresowaniem planowane jest 
zwiększenie liczby miejsc?
Ze względów merytorycznych nie możemy rozszerzać limitu, bo 
kształcenie na tym kierunku jest związane z dużą ilością praktyk 
w  gabinetach logopedycznych, w  których nie mogą przebywać 
równocześnie duże grupy studentów. Nie możemy zatem w spo-
sób odpowiedzialny zwiększać liczby osób studiujących logope-
dię, bo nie mieliby oni możliwości realizowania praktyk w zindy-
widualizowany sposób. 

Warto jednak zaznaczyć, że inne nasze kierunki również cieszą się 
popularnością – na pierwszy stopień filologii polskiej przyjęliśmy 
w  ubiegłym roku dziewięćdziesiąt osób, a  na kulturoznawstwo 
i wiedzę o mediach – sześćdziesiąt (zgodnie z limitem). 

dla kandydata czy studenta równie ważna, jak wiedza, jest 
umiejętność zastosowania jej w praktyce…
To prawda, dlatego IFP UP od wielu lat współpracuje z licznymi in-
stytucjami, korzystając z ich potencjału. W przypadku specjalno-
ści nauczycielskiej nasi studenci odbywają praktyki w placówkach 
oświatowych, między innymi zrzeszonych w  Regionalnej Sieci 

Współpracy Szkół Ćwiczeń UP. Przyszli logopedzi nabywają umie-
jętności w  specjalistycznych gabinetach neurologopedycznych 
i  logopedycznych funkcjonujących w  placówkach oświatowych 
i medycznych, m.in. w Oddziale Udarowym Szpitala Uniwersytec-
kiego w Krakowie. Warto zaznaczyć, że nasi studenci oprócz stan-
dardowych praktyk decydują się często na wolontariat w takich 
placówkach. 

Studenci specjalności edytorskiej wzbogacają swoje praktyczne 
umiejętności w  wielu wydawnictwach (m.in. w  Wydawnictwie 
Edukacyjnym, Księgarni Akademickiej, Wydawnictwie WAM, Uni-
versitas, Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej), portalach inter-
netowych	 (m.in.	 Interia,	 Czas	 Dzieci,	 LoveKrakow.pl),	 redakcjach	
czasopism (m.in. „Fakt. Gazeta Codzienna”, miesięcznik „Kraków”).

Osoby, które wybrały specjalność komunikacja społeczna w ra-
mach kierunku filologia polska, mają możliwość odbycia praktyk 
m.in. w Radiu Kraków, Radiu Pryzmat oraz w redakcjach gazet 
(„Fakt”, „Gazeta Wyborcza”), a także w agencjach reklamowych 
i PR (m.in. Agencja Synapsy Communications, Agencja Reklamo-
wa Brave Brain, Agencja Insignia, Stowarzyszenie Kraków PR). 
Chętnie nabywają także doświadczenia od ekspertów z działów 
zajmujących się komunikacją i PR w różnych firmach i  instytu-
cjach, m.in. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 
Studenci kulturoznawstwa i  wiedzy o  mediach poznają tajniki 
zawodu w instytucjach kultury, m.in. Centrum Kultury Podgórza, 
Bibliotece i  Muzeum MOCAK, Krakowskim Forum Kultury, Te-
atrze	 im.	 J.	Słowackiego	w Krakowie,	Teatrze	Ludowym	 lub	Te-
atrze Witkacego w Zakopanem. To tylko kilkanaście przykładów, 
staramy się, aby w każdym roku oferta była bogatsza i uwzględ-
niała instytucje lokalne oraz ogólnopolskie. Chcę podkreślić, że 
zarówno podczas poszukiwania miejsca praktyki, jak i jej odby-
wania, studenci mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie pracow-
ników IFP UP. Z wielką satysfakcją stwierdzam także, iż często 
w czasie praktyk studenci spotykają naszych absolwentów bę-
dących już doświadczonymi pracownikami lub pracodawcami. 
To najlepsza rekomendacja naszych studiów. 

Fotolia.com
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W ramach realizacji założonych celów od 
samego początku funkcjonowania IPAiE 
(tj. od 1 września 2017 roku) podejmo-
wane są różnorodne działania, przede 
wszystkim w  sferze naukowej i  dydak-
tycznej. Obok niezwykle ważnej – choćby 
dla nauk prawnych, nauk o polityce i ad-
ministracji, ekonomii i  finansach – dzia-
łalności naukowej, istotne miejsce zaj-
muje nauczanie, którego rozwój stanowi 
integralną część dydaktycznej tożsamości 
uczelni pedagogicznej.

W  IPAiE w  ramach podnoszenia jakości 
procesu kształcenia wypracowana zo-
stała oryginalna oferta dydaktyczna, za-
kładająca interdyscyplinarny i  utylitarny 
charakter studiowania. Kierunki studiów 
prowadzone są w oparciu o ścisłe powią-
zanie nauki (pracy badawczej),  nowo-
czesnej metodologii nauczania, innowa-
cyjności i praktyki (położenie nacisku na 
empiryczny charakter studiowania i  na 
zastosowanie nowatorskich rozwiązań 
w  zakresie dydaktyki). Tak rozumiana 
oferta obejmuje:

 �  3 kierunki studiów: 
 »  administracja (studia ogólnoakade-

mickie, pierwszego i  drugiego stop-
nia ze specjalnościami: administracja 
sektora prywatnego, e-Administra-
cja, koordynator polityk publicznych),

 »  ekonomia społeczna (studia prak-
tyczne, pierwszego i  drugiego stop-
nia ze specjalnościami: menedżer 
społeczny, zrównoważony rozwój, 
w tym prowadzone w formie studiów 
dualnych, stanowiących innowacyjny 
system łączący wiedzę akademicką 
z  doświadczeniem praktycznym na-
bywanym w  trakcie staży i  praktyk 
w podmiotach z otoczenia społeczno-
gospodarczego). Pierwsza edycja 
rozpocznie się w  roku akademickim 

2019/2020. Studia będę realizowa-
ne w  ramach projektu: „Ekonomia 
społeczna – praktyczna, potrzebna 
i atrakcyjna”, który uzyskał dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

 »  prawo (studia praktyczne, jednolite 
studia magisterskie);

 �  studia podyplomowe (dwusemestralne 
studia doskonalące oraz kwalifikacyj-
ne) prowadzone w 11 specjalizacjach:
 » administracja i  zarządzanie w  wy-

miarze sprawiedliwości i instytucjach 
pomocniczych, 

 » administracja samorządowa, 
 » etyczno-prawna podmiotowość zwie-

rząt, 
 » innowacyjny biznes społecznie odpo-

wiedzialny, 
 » marketing i nowoczesna promocja,
 » ochrona danych osobowych w  jed-

nostkach administracji publicznej 
(pod patronatem Prezesa UODO), 

 » prawo medyczne z zasadami deonto-
logii i bioetyki zawodów medycznych, 

 » prawo dla urzędników, nie prawni-
ków, 

 » prawo inwestycyjno-budowlane, 

 » prawo w kierowaniu szkołą i placów-
ką oświatową, 

 » prawo wykonawcze.

Oprócz wspomnianych kierunków stu-
diów w  IPAIE od roku akademickiego 
2018/2019 jest realizowany projekt na-
ukowy i  edukacyjny pn. „Wszechnica 
Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja”, 
stanowiący nowe forum rozwoju my-
śli prawniczej, realizujący działania na 
rzecz edukacji prawnej i  obywatelskiej 
w  postaci warsztatów, cyklicznych se-
minariów naukowych z  udziałem wybit-
nych prawników reprezentujących różne 
dziedziny nauk prawnych, oraz konsul-
tacji w  Studenckiej Poradni Prawnej In-
stytutu Prawa, Administracji i  Ekonomii. 
Instytut nawiązuje również współpracę 
partnerską ze szkołami średnimi w  re-
gionie, w  zakresie realizacji projektów 
edukacyjnych i  dydaktycznych. Wyrazem 
tego są m.in.  organizowane dla uczniów 
konkursy, warsztaty, wykłady i spotkania 
ze studentami, a ponadto zaproszenia do 
udziału w odbywających się w IPAiE semi-
nariach i  konferencjach naukowych, czy 
też wykładach z zakresu prawa, ekonomii 
oraz nauki o polityce i administracji.

KszTAłCIMy PRAKTyCzNIE
Przyjęta w  roku akademickim 
2018/2019 koncepcja rozwoju In-
stytutu Prawa Administracji i  Eko-
nomii zakłada, że w  ciągu kilku 
najbliższych lat stanie się on nowo-
czesną jednostką naukowo-dydak-
tyczną, z  przyjazną i  ambitną ka-
drą, pełniącą rolę ekspercką wobec 
administracji, organizacji i  biznesu, 
a  przede wszystkim kształcącą no-
wych fachowców.

dr Agata Nodżak,  
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP

Fotolia.com
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skutecznych negocjacji
Negocjacje stanowią nieodłączny elementy życia współ-
czesnego człowieka, a właściwego sposobu ich prowa-
dzenia warto się nauczyć już podczas studiów.

IsTOTA PROwADzENIA

Negocjujemy nieświadomie codziennie w szkole, na ulicy, w domu, 
w pracy, wśród przyjaciół i członków rodzin. Począwszy od nego-
cjacji rówieśniczych, poprzez negocjacje pracownicze, po wyspe-
cjalizowane negocjacje biznesowe, stanowią one dwustronny 
proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia, gdy 
przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub roz-
wiązaniem sytuacji (konflikt interesów). 

Istotnymi cechami współczesności są pośpiech i upór – dobry ne-
gocjator nie działa pod presją czasu, a cierpliwość może okazać 
się jego dużym atutem. Co istotne, słuchacze są wrażliwi na pod-
stawowe błędy negocjacyjne, takie jak: traktowanie negocjacji, 
jako walki, krótkowzroczność, brak przygotowania, ignorowanie 
drugiej strony, awanturowanie się czy wykorzystywanie rozma-
itych technik i  metod manipulacyjnych. W  negocjacjach stoso-
wane są: techniki asertywności, negocjacje oparte na relacjach 
i różne style negocjacyjne. Nauczenie się ich wymaga wykonania 
wielu ćwiczeń, a nie tylko poznania teorii, dlatego konieczna jest 
obecność eksperta. Wszystkie działania zmierzają bowiem do wy-
kształcenia negocjatora, który nie przejmuje się, czy inni go lubią, 
ale jest świadomy swojej intuicji, stawia śmiałe cele i nie zapo-
mina o szczegółach, dysponuje wiedzą o drugiej stronie, a także 
radzi sobie z sytuacjami niepewnymi i z konfliktem. Ponadto jest 
wiarygodny i charakteryzuje się nienaganną reputacją. 

Studenci kierunku etyka: mediacje i  negocjacje prowadzonego 
w  Instytucie Filozofii i  Socjologii UP uczą się komunikacji inter-
personalnej (werbalnej i niewerbalnej) gwarantującej efektywne 

porozumiewanie się. Poznają style, techniki i umiejętności nego-
cjacyjne w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny. Poza tym 
nabywają wiedzę o zasadach skutecznej argumentacji, sposobach 
panowania nad własnymi emocjami i wywierania wpływu w trak-
cie interakcji, a także wiedzę o inteligencji interpersonalnej i emo-
cjonalnej. Wszystkie działania wykonują pod okiem praktyków. 
Sztuka negocjacji, jako działalność, nie jest ograniczona sztyw-
nymi definicjami i ramami, wymaga reagowania na bieżąco, kory-
gowania błędów i wyciągania wniosków. Posługuje się natomiast 
określonymi narzędziami, a te można poznać podczas zajęć w IFiS 
UP. Opanowanie wszystkich technik jest konieczne, by w pracy 
zawodowej stosować ich kombinacje i modyfikacje.

Powyżej zaprezentowano jedynie garść informacji o  ofercie IFiS 
UP w ramach studiów na kierunku etyka: mediacje i negocjacje. 
Warto poznać cały program i nabyć umiejętności negocjacyjne. 

Dr Mateusz Szast, Instytut Filozofii i Socjologii UP

Fotolia.com

NIEbO w MAjU I CzERwCU

Od pierwszego artykułu z  tego cyklu 
upłynęło 12 miesięcy i Słońce w tym cza-
sie wróciło w  to samo miejsce na niebie. 
W  maju i  czerwcu będzie się przemiesz-
czało na tle gwiazdozbiorów Barana, Byka 
i  Bliźniąt, a  zarazem odwiedzi po kolei 

znaki zodiaku Byka, Bliźniąt i Raka. Przy-
czyną rozbieżności jest, odkryty jeszcze 
w  starożytności, efekt precesji (zmiany 
kierunku) osi obrotu Ziemi. Jednym z naj-
bardziej znanych skutków jej istnienia jest 
właśnie przesuwanie się gwiazdozbiorów 
względem znaków zodiaku. Jeżeli zatem 
ktoś z czytelników będzie zainteresowany 
tym, jak Słońce w następnych miesiącach 
zmienia swoje położenie na tle gwiazd, 
to może sięgnąć w tym celu do archiwal-
nych numerów „Commentarii Academici”. 
Terminy przejścia Słońca przez kolejne 
gwiazdozbiory jeszcze bardzo długo bę-
dzie można uznać za niezmienne i w pełni 

powtarzalne. Inaczej ma się sprawa z po-
zostałymi ciałami niebieskimi w Układzie 
Słonecznym. Zmiana ich pozycji nie jest 
prostą wielokrotnością roku ziemskiego. 
Wyznaczanie faz Księżyca oraz okresów 
dobrej widoczności planet musi być wyko-
nywane każdorazowo w sposób niezależ-
ny. W miesiącach, których dotyczy artykuł, 
nów Księżyca przypada 5 maja i 3 czerw-
ca. Zatem okresy najlepszej wieczornej 
widoczności Księżyca to przedziały czasu 
między 9 a 20 maja oraz 6 a 17 czerwca. 
W  pozostałym okresie brak Księżyca na 
wieczornym niebie sprzyja obserwacjom 
słabszych obiektów.

Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP

Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.
Jan Kochanowski  
„Pieśń Świętojańska o Sobótce”
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Rodzina planet będzie po zmroku repre-
zentowana początkowo bardzo skromnie. 
Przez pierwszą połowę maja po zachod-
niej stronie nieba będzie widoczny Mars. 
Jednak jego coraz wcześniejsze zachody 
i malejąca jasność spowodują, że pod ko-
niec miesiąca stanie się już praktycznie 
niedostrzegalny. W ostatnich dniach maja 
nisko na wschodzie zacznie ukazywać się 
Jowisz i  warunki jego widoczności będą 
stawać się coraz lepsze. Pod koniec czerw-
ca zza wschodniego horyzontu zacznie 
nieśmiało wyglądać Saturn, a  nisko nad 
północno-zachodnim horyzontem poka-
że się Merkury. Jednak dostrzeżenie tego 
ostatniego będzie dość trudne. Pewnym 
ułatwieniem może być zjawisko złącze-
nia (koniunkcji) Merkurego i Marsa, które 
będzie miało miejsce 18 czerwca. Planety 
zbliżą się na odległość 20 minut kątowych 
(mniejszą niż połowa tarczy Księżyca), 
ale będą wtedy widoczne zaledwie kilka 
stopni nad horyzontem. Trzeba dodać, że 
wszystko będzie się działo jeszcze na ja-
snym tle nieba. Jeżeli ktoś z  czytelników 
będzie w tym czasie nad morzem i trafi na 
sprzyjające warunki, to warto „zapolować” 
na taką okazję i być świadkiem spotkania, 
na jakie umówili się grecki bóg wojny z bo-
giem biznesu.

Mimo iż zbliża się lato i czas krótkich nocy, 
astronomowie nie zamykają swoich ob-
serwatoriów. Wielu z nich z coraz większą 
uwagą wpatruje się w  obiekt oznaczony 
symbolem OJ 287. Na przełomie czerwca 
i  lipca przewidywane jest znaczące poja-
śnienie tego ciała niebieskiego, więc warto 
bliżej się z nim zapoznać. OJ 287 to szcze-
gólny typ galaktyki (tzw. blazar). Jak się po-
wszechnie uważa, w centralnych częściach 
galaktyk mieszczą się czarne dziury o bar-
dzo dużych masach. Taka supermasywna 

czarna dziura znajduje się np. w centrum 
Drogi Mlecznej, a  jej masę ocenia się na 
około 4,6 mln mas Słońca. Podobnie jest 
w blazarach, również w OJ 287, tyle że tam 
czarne dziury mogą być jeszcze znacznie 
większe. Blazary bardzo szybko (jak na 
obiekty tak ogromnych rozmiarów) zmie-
niają swoją jasność. Skala czasowa tych 
zjawisk mieści się w  granicach od minut 
do lat. Zmiany jasności typowego blazara 
mają charakter przypadkowy i  przewi-
dywanie momentów ich przyszłych poja-
śnień jest rzeczą mało wiarygodną. Nieco 
inny przebieg mają takie zjawiska w przy-
padku „naszego” blazara. Oprócz typo-
wych, losowych pojaśnień (które powstają 
podczas spadania otaczającej materii na 
centralną czarną dziurę) zaobserwowano 
znacznie większe pojaśnienia, występują-
ce regularnie co około 12 lat. Duży wkład 
w te odkrycia mają astronomowie z Suho-
ry, którzy już w 2006 roku wpisali opisywa-
nego „OJot-a” (jak go na co dzień nazywa-
ją) na listę obserwowanych obiektów i od 
tej pory gromadzą o nim niezbędne dane. 
Duży zestaw wyników, zgromadzonych 
również przez wiele innych obserwatoriów 
z  całego świata, pozwolił na stworzenie 
i  opublikowanie w  2008 roku pierwsze-
go modelu numerycznego1. Proponował 
on objaśnienie obserwowanych zjawisk 
obecnością nie jednej, lecz dwu czarnych 
dziur o masach ok. 18 mld i 150 mln mas 
Słońca, obiegających wspólny środek 
masy. Wokół większej czarnej dziury miał-
by być obecny gruby dysk materii powoli 
opadającej na jej powierzchnię. Mniejsza 
czarna dziura, krążąc po orbicie, dwa razy 
przechodziłaby przez płaszczyznę dysku. 
Zderzenie się orbitującej czarnej dziury 
z materią dysku byłoby przyczyną swego 
rodzaju „wybuchu”, widocznego z daleka 
jako chwilowe zwiększenie jasności całego 

blazara. W każdym cyklu orbitalnym były-
by oczywiście dwa takie wybuchy, bo orbi-
ta dwukrotnie przecina płaszczyznę dysku. 
Wstępne potwierdzenie poprawności mo-
delu nastąpiło na przełomie 2015 i 2016 
roku. Wtedy zaobserwowano pierwsze 
z przewidywanych pojaśnień. Drugie z nich 
ma nastąpić prawdopodobnie w  czerwcu 
lub lipcu tego roku. Blazar OJ 287 znajduje 
się w gwiazdozbiorze Raka. Niestety, o ile 
obserwacje tego miejsca w sezonie zimo-
wym nie nastręczają żadnych problemów, 
to im bliżej miesięcy letnich, tym trudniej 
dostrzec ten rejon na tle ciemnego nieba. 
W  lipcu i  sierpniu ten gwiazdozbiór jest 
nad horyzontem wyłącznie w  ciągu dnia. 
Jedyną szansą na obserwowanie blazara 
w  momencie maksymalnej jasności bę-
dzie pojawienie się rozbieżności między 
teorią a faktycznym przebiegiem zjawiska 
i przyspieszenie bądź opóźnienie momen-
tu wybuchu. Możliwy jest też scenariusz 
podobny do tego, jaki miał miejsce w 2016 
roku. Krótko po pierwszym maksimum 
(zgodnym z  przewidywaniami) nastąpiło 
niespodziewanie drugie o  tej samej ja-
sności, a po około pół roku jeszcze trzecie. 
Widać zatem, że obecny model opisuje 
blazara w  sposób przybliżony i  założony 
termin najbliższego pojaśnienia (lub być 
może kilku pojaśnień) niekoniecznie musi 
się potwierdzić. Jedyne, co pozostaje, to 
przygotować teleskopy i  liczyć na dobrą 
pogodę. Astronomowie mają nadzieję, że 
dokładne poznanie blazara OJ 287 pozwoli 
m.in. na bardziej szczegółowe badanie zja-
wisk związanych z  ogólną teorią względ-
ności, w tym tak popularnych ostatnio fal 
grawitacyjnych.

1 Valtonen, M.J. et al. A massive binary black-hole 
system in OJ287 and a test of general relativity. 
Nature 452, 851, 2008.

Fot. Stanisław Zoła
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Projekt ten, przewidziany na lata 2018–2023, został przeznaczony 
dla studentów historii i wiedzy o społeczeństwie specjalności na-
uczycielskiej pierwszego i drugiego stopnia. Zastosowane w nim 
innowacyjne rozwiązania pedagogiczne mają za zadanie podnie-
sienie kompetencji i poziomu przygotowania studentów do pracy 
w szkole. Otrzymają oni wsparcie: mentora – nauczyciela szkol-
nego i tutora – nauczyciela akademickiego. Oprócz odpowiednio 
sprofilowanych zajęć odbywających się na uczelni, w  szkołach, 
muzeach i archiwach zyskają możliwość poszerzania swojej wie-
dzy oraz kształcenia umiejętności podczas jedno- i kilkudniowych 
wyjazdów historycznych i dydaktycznych.

Projekt przewiduje między innymi opracowanie nowoczesnych 
programów kształcenia przyszłych nauczycieli historii i  wiedzy 
o  społeczeństwie. W  związku z  tym zostali powołani eksperci, 
którzy mają dokonać weryfikacji i ewentualnych korekt aspektów 
praktycznych na etapie koncepcyjnego opracowywania programu 

kształcenia. Są to: Karolina Kulbicka i Piotr Kazana – nauczyciele 
szkoły podstawowej, dr Olga Błyskal i  dr Czesław Wróbel – na-
uczyciele szkoły ponadpodstawowej oraz Piotr Kapusta – eduka-
tor z Muzeum Krakowa. Osoby te nie tylko posiadają doświadcze-
nie w pracy nauczyciela historii i WOS lub edukatora muzealnego, 
ale także współpracują z uczelnią wyższą.

Opracowany z ich udziałem plan studiów pozwoli na wykształce-
nie kompetentnego nauczyciela i wychowawcy, który będzie przy-
gotowany do pracy w szkole XXI wieku. Będzie umiał we właściwy 
sposób kreować relacje z  uczniami, rodzicami lub opiekunami, 
a także ze środowiskiem lokalnym. Rekrutacja na tę specjalność 
ruszy wkrótce, a zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku.

spolłecznychO sPRAwACh

z czego wynika ubiegłoroczna zmiana nazwy z Instytutu Pracy 
Socjalnej na Instytut Spraw Społecznych?
Wybór nazwy instytutu jest związany z  jego profilem. Chcemy, 
aby nie identyfikowano nas tylko z pracą socjalną, ale także z sze-
rokim wachlarzem usług społecznych, do których instytut chce 
przygotowywać swoich studentów. Poza zmianą nazwy są podej-

mowane konkretne kroki, aby decyzja nie pozostała jedynie na 
papierze. 

Jakie są to działania?
Przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych – kreatywne 
nowe media w służbach publicznych, a  także studiów licencjac-
kich – zarządzanie w służbach społecznych. Chcemy kształcić oso-
by, które będą mogły pracować w placówkach pomocy społecznej 
sensu stricto, ale również kadrę dla jednostek takich jak Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Miejsca pracy, do których trafiają nasi 
absolwenci, mają niezbyt dobry PR, dlatego budowanie pozytyw-
nego wizerunku jest wyjątkowo ważne, ale też trudne. 

komu warto polecić studia w Instytucie Spraw Społecznych?
Powinny to być osoby, które oprócz predyspozycji intelektualnych 

W  społeczeństwie coraz częściej stawiającym na indy-
widualizm i  realizację własnych planów, wyjątkowo po-
trzebne są osoby o  wysokiej wrażliwości na potrzeby 
innych. Posiadane przez nie kompetencje są kluczowe 
w  pracy socjalnej i  zarządzaniu usługami społecznymi. 
Równie istotne jest rzetelne informowanie o działaniach 
podejmowanych przez placówki interwencyjne, domy 
i  ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia wspierają-
ce osoby chore, niepełnosprawne itp. O potrzebie posze-
rzania i uzupełniania oferty kształcenia w tych obszarach 
w rozmowie z Moniką Wąs opowiedział dr hab. Norbert 
G. Pikuła, prof. UP, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych. 

NOwOCzEsNE PROgRAMy

Instytut Historii i Archiwistyki realizuje projekt „Kompe-
tentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.  

Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska, Instytut Historii i Archiwistyki UP

Fotolia.com

ksztalłcenia,

,
Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto)
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będą miały mocno wyakcentowane kompetencje społeczne, po-
nieważ jest to zawsze praca z drugim człowiekiem. Znacznie różni 
się ona od pracy biurowej, bo wymaga wyjątkowej wrażliwości na 
potrzeby innych i umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także 
z trudnymi sytuacjami. Tę drugą grupę kompetencji pomagamy na-
być i rozwijać podczas zajęć z komunikacji czy interwencji kryzyso-
wej. Pracownik socjalny to osoba pracująca w niełatwych warun-
kach, ale to, jak będzie sobie radził z wykonywaniem obowiązków, 
zależy od jego zdolności do motywowania siebie i innych, a także 
od przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Czy nowe kierunki studiów opierają się o tak bogate programy 
jak praca socjalna?
Różnorodność kursów proponowanych na studiach z pracy socjal-
nej wynika z  interdyscyplinarności kierunku. Pracownik socjalny 
powinien posiadać podstawową wiedzę z  obszaru pedagogiki, 
socjologii, psychologii, prawa, politologii, medycyny, żeby mógł 
dokonywać diagnozy problemów społecznych i  odpowiadać na 
wynikające z nich zapotrzebowanie. Aby nie przejść obojętnie wo-
bec potrzebującego, konieczna jest znajomość ludzkich zachowań 
i  potrzeb, objawów chorób, zaburzeń czy problemów. Podobnie 
jest w zarządzaniu usługami społecznymi. Studia z tego zakresu 
również powinny dawać rozległą wiedzę i umiejętności. Chcemy 
zwrócić uwagę na osoby niepełnosprawne, które są odbiorcami 
usług społecznych. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach to 
nie zła wola, ale nieznajomość zagadnienia wpływa na błędny 
wybór. Zalecenia ministerialne wskazują nam przedmioty ob-
ligatoryjne, które znajdą się w  programach studiów, ale mamy 
możliwość uzupełniania planu o dodatkowe propozycje kursów. 
Współpracujemy z licznymi partnerami zewnętrznymi, a rozmowy 
z  nimi pomagają nam zbudować program nauczania, który bę-
dzie odpowiadał na ich aktualne zapotrzebowanie. Prowadzimy 
również badania fokusowe, do których zapraszamy pracodawców 
z  różnych obszarów. Połączenie tych elementów daje gwarancję 
wysokiej jakości i nowoczesności kształcenia. 

Proponowane studia kładą nacisk na teorię czy na praktykę?
Wybieramy zrównoważone połączenie obu elementów, ale bardzo 
mocno akcentujemy aspekt praktyczny, bo nie ma możliwości wy-
kształcenia dobrze przygotowanego pracownika socjalnego, je-

żeli nie współpracuje się aktywnie ze środowiskiem. Zależy nam, 
aby nasi studenci mogli poznać pracę z  człowiekiem w  terenie, 
w  konkretnych jednostkach sektora pomocy społecznej. Rozpo-
czynając studia z pracy socjalnej, odwiedzają hospicja, szpitale, 
miejskie i  gminne ośrodki pomocy społecznej, dzieła dla bez-
domnych, środowiskowe domy samopomocy dla dzieci niepełno-
sprawnych itp. Niejednokrotnie już wówczas studenci pierwszego 
roku rozpoznają, czy bliższa jest im praca z osobami bezdomnymi, 
czy z ludźmi starszymi, a może z niepełnosprawnymi. Dzięki temu, 
że na wczesnym etapie studiów podejmują decyzję, w  którym 
sektorze pomocy społecznej chcą się realizować, mają możliwość 
dobrego przygotowania się i skorzystania z pełnej oferty naszego 
instytutu. Oprócz obowiązkowych praktyk i wspomnianych wizyt 
studyjnych, w Instytucie Spraw Społecznych młodzi ludzie spoty-
kają się z ekspertami podczas warsztatów, prelekcji i konferencji. 
Wiele typów instytucji studenci mogą poznać na miejscu, w Kra-
kowie, ale jeżeli interesująca nas placówka działa w innej części 
województwa lub Polski, zapraszamy ekspertów do nas. Istotna 
jest dla nas różnorodność, zajmujemy się wszystkimi problemami 
społecznymi, niezależnie od wieku i płci podopiecznych. Co roku 
we współpracy z  Fundacją Nowe Centrum organizujemy konfe-
rencję o  dzieciach ulicy. Nasi studenci pracują jako wolontariu-
sze w  Małopolskim Hospicjum dla Dzieci. Współpracujemy tak-
że z Krakowską Radą Seniorów i Klubem Karino, z czasopismem 
„Głos Seniora”, jesteśmy zapraszani na senioralia. To lokalne 
i  ogólnopolskie inicjatywy, ale chętnie podejmujemy się koope-
racji międzynarodowych, jak choćby z Uniwersytetem w Mołda-
wii. W  tym państwie istnieje ogromny problem z  dziećmi ulicy, 
a brakuje badań z dziedziny pracy socjalnej. Można stwierdzić, że 
eksportujemy do Mołdawii nasze know-how, ponieważ prowadzi-
my zajęcia, wydajemy publikacje, zapraszamy naukowców i stu-
dentów na seminaria, ucząc naszych sprawdzonych metod pracy. 
Trzydzieści lat temu pomagał nam Zachód, dziś my możemy się 
dzielić naszym potencjałem z krajami takimi jak Mołdawia. 

Wykaz partnerów zewnętrznych 
https://beta10.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/31/2018/07/
IPSoc_-_Wspolpraca_-_Instytucje_i_organizacje_-_praktyki-1.pdf?fbc-
lid=IwAR1B1u7Yl3eY1tsirFrqzJybOGlHKXeF9I-H1oPparXH_XgSFl-
0Kz7U8Y4M

Fotolia.com
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W ramach podniesienia kompetencji ka-
dry akademickiej w  zakresie stosowania 
metody tutoringu nauczyciele uczestni-
czą w  zagranicznych wyjazdach studyj-
nych, podczas których zgłębiają wiedzę 
z zakresu personalizacji procesu naucza-
nia. Dotychczas skorzystano z możliwości 
spotkań z  naukowcami z  Uniwersytetu 
w  Groningen (Holandia) i  Uniwersytetu 
w  Gandawie (Belgia), a  obecnie trwają 
przygotowania do wyjazdu do Aarhus 
(Dania). 

„Indywidualne podejście do studen-
ta i  rozwijanie jego mocnych stron jest 
podstawą efektywnej dydaktyki. Projekt 
«Mistrzowie Dydaktyki», poza rozwojem 
kompetencji tutorskich w  formie wyjaz-
dów studyjnych, wykładów i  szkoleń, 
stwarza przestrzeń sprzyjającą wymianie 
doświadczeń między uczestnikami na 
poziomie interdyscyplinarnym. Badacze 
reprezentujący różne dziedziny nauki 
mogą podzielić się dobrymi praktykami 
z obszaru dla nich wspólnego – dydaktyki. 

Wymiana tego typu może okazać się nie-
zmiernie ważna dla doskonalenia kadry 
uniwersyteckiej” – mówi dr Krzysztof 
Marchlak z  Instytutu Malarstwa i  Edu-
kacji Artystycznej, który właśnie wrócił 
z Ghent University.

Projekt jest prowadzony w ramach zada-
nia zleconego uczelni przez Ministerstwo 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego zgodnie 
z  zapisami projektu pozakonkursowe-
go o  charakterze wdrożeniowym pt. 
„Mistrzowie Dydaktyki”, realizowanego 
z  Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Podjęte działania mają bezpo-
średnie przełożenie na uczelnianą dydak-
tykę. W bieżącym semestrze 9 studentów 
Wydziału Geograficzno-Biologicznego, 
Wydziału Sztuki i  Wydziału Filologicz-
nego zostało objętych indywidualnym 
wsparciem, dzięki czemu uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych metodą tuto-
ringu. Za koordynację działań projekto-
wych odpowiada Centrum Doskonalenia 
Kompetencji. Termin zakończenia projek-
tu jest planowany na koniec 2020 roku.

DOsKONAlENIE

Kilkunastu nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Pedagogicznego bierze 
udział w projekcie pt. „Mistrzowie Dydaktyki”, który jest dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

kadry akademickiej
Renata Juraszczyk, Centrum Doskonalenia Kompetencji
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jAKI KIERUNEK sTUDIOwAć?

Podczas rekrutacji na rok akademicki 
2018/2019 zarejestrowało się 15 000 
kandydatów. W  czołówce kierunków cie-
szących się największym zainteresowa-
niem były: psychologia (999 kandydatów), 
filologia angielska (874 kandydatów), 
a  także pedagogika przedszkolna i  wcze-
snoszkolna (607 kandydatów) – blisko 9 
kandydatów na miejsce. Wśród popular-
nych kierunków warto wymienić również: 
matematykę (154 osób), informatykę (293 
osób), biologię (119 osób). Nawet w przy-
padku kierunków, które są uważane w Pol-
sce za niszowe, rekrutujemy w  każdym 
roku nowych studentów i tworzymy mini-
mum jedną grupę ćwiczeniową.

Odpowiadając na dynamiczne zmiany 
rynku pracy, uniwersytet poszerza ofertę 
edukacyjną o  nowe kierunki studiów, jak 
również dostosowuje obecnie prowadzo-
ne do potrzeb i  oczekiwań pracodawców. 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zostały 
uruchomione nowe kierunki, m.in. logo-
pedia, inżynieria bezpieczeństwa, bezpie-
czeństwo państwa, ekonomia społeczna, 

design, a  na najbliższy rok akademicki 
2019/2020 w  ofercie edukacyjnej planuje 
się wprowadzenie nowego kierunku – ko-
gnitywistyki. Program studiów obejmie 
wiedzę z  zakresu filozofii, psychologii, in-
formatyki, biologii, teorii informacji i komu-
nikacji, lingwistyki i etyki. Student podczas 
wszystkich proponowanych kursów do-
brze pozna naturę człowieka, jego system 
motywacyjno-emocjonalny, formy myśle-
nia i  komunikowania się, dzięki czemu 
będzie dysponował umiejętnościami, któ-
re pomogą współpracować z  innymi oraz 
sprawnie działać w zmieniającym się świe-
cie. Nowym kierunkiem proponowanym 
przez UP jest również polityka społeczna. 

Student podczas proponowanych kursów 
pozna między innymi teorie rozwoju spo-
łecznego i  zmiany społecznej, nabędzie 
wiedzę o problemach współczesnych społe-
czeństw, zapozna się z modelami i wyzwa-
niami właściwymi dla polityki społecznej 
w XXI wieku. Dzięki bogatemu programowi 
studia te umożliwią młodemu człowiekowi 
podejmowanie w przyszłości ról obywatel-

skich i działań w sektorze publicznym (np. 
w  administracji państwowej, jednostkach 
samorządowych itp.) czy obejmowanie sta-
nowisk analitycznych z  zakresu projektów 
dotyczących rynku pracy, usług społecz-
nych i human resources. 

Wiedza i  kompetencje nabyte na  Uni-
wersytecie Pedagogicznym przydają się 
w wielu zawodach i sektorach gospodar-
ki. Świadczą o tym wyniki badania losów 
naszych absolwentów. 

Uniwersytet Pedagogiczny, według rankingów, jest najczęściej wybieraną 
uczelnią kształcącą przyszłych pedagogów. W ofercie edukacyjnej posiada 
wiele kierunków związanych z  oświatą (pedagogika, pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna), ścisłych, filologicznych 
i  przyrodniczych. Mimo wysokiej specjalizacji w  kształceniu nauczycieli 
oferuje również kierunki nienauczycielskie z  zakresu nauk humanistycz-
nych, artystycznych, technicznych czy związane z ekonomią i prawem. 
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Rafał Birgiel, Anna Koział, Biuro Rekrutacji UP
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udział w konkursach
Fantastycznym sposobem na rozwój umiejętności, zdobycie wiedzy, 
ale również poszerzenie sieci networkingowej jest udział w różnych 
konkursach. Mają one zazwyczaj bardzo bogatą ofertę dla osób 
zdobywających pierwsze doświadczenia zawodowe. Wystarczy tyl-
ko systematyczne przeglądać informacje w  Internecie i  na stronie 
Akademickiego Biura Karier UP. Nasi studenci, którzy zdecydowali 
się wziąć udział w  takich inicjatywach, wynieśli z nich bogate do-
świadczenie.	Jednym	z wydarzeń,	które	możemy	polecić,	jest	Letnia	
Szkoła Scenariuszy Gier Komputerowych „Write the Game”. Event 
ma wiele atutów: odbywa się w wakacje, pozwala nauczyć się two-
rzenia koncepcji scenariuszy gier, wysłuchać inspirujących wykładów, 
uczestniczyć w warsztatach, mentoringu i wizytach studyjnych, a to 
wszystko pod okiem ekspertów praktyków z branży kreatywnej. Do 
zeszłorocznej edycji zakwalifikowały się dwie nasze studentki. Kolej-
nym wartościowym wydarzeniem jest przegląd See&Say. To nie tyl-
ko konkurs, podczas którego twórcy działający w branży kreatywnej 
mogą zgłaszać swoje prace aż w 18 kategoriach, ale to również targi 
pracy, gdzie można nawiązać relacje biznesowe. Udział w takich ini-
cjatywach można potraktować jako inwestycję w siebie. Warto więc 
śledzić stronę https://aktualnekonkursy.pl/, na której publikowane są 
między innymi inicjatywy literackie, fotograficzne, filmowe, plastycz-
ne czy promocyjne. Różnorodność atrakcji w tego typu wydarzeniach 
gwarantuje solidną dawkę doświadczeń.

Praktyki z erasmusem
Podczas spotkań indywidualnych w ramach doradztwa zawodowe-
go studenci pytają nas, w jaki sposób wyjechać na praktyki między- 

narodowe? Nie są w  pełni świadomi możliwości, jakie stwarza 
program Erasmus+ dostępny na  naszym uniwersytecie. Praktyki 
międzynarodowe mogą trwać minimum 2 miesiące, jednak aby 
dowiedzieć się, do jakiego kraju można wyjechać i jakie dokumen-
ty są potrzebne, warto odwiedzić Biuro Współpracy Międzynaro-
dowej (pokój 174 w budynku głównym UP) lub zajrzeć na stronę 
www.bwm.up.krakow.pl. Korzyści wynikających z takiego wyjazdu 
jest całe mnóstwo. Przede wszystkim student kształtuje proaktyw-
ną postawę – szuka i testuje różne miejsca, aby sprawdzić, które 
z nich jest dla niego optymalne. Hartuje swoją osobowość poprzez 
doświadczanie różnorodnych sytuacji w nowym miejscu, uczy się 
elastyczności i współpracy w międzynarodowym środowisku. Takie 
umiejętności są bardzo cenione przez pracodawców. 

organizacja festiwali
Podczas konsultacji doradczych często spotykamy u studentów 
postawę dążenia do stabilizacji. Uważamy jednak, że pod koniec 
liceum i  na początku studiów lepiej próbować, doświadczać, po-
pełniać błędy i dowiedzieć się, również od innych, w czym tak na-
prawdę jesteśmy najlepsi. Przed skończeniem studiów powinno 
się ukształtować postawę prorozwojową, nastawioną na działanie 
np. poprzez wolontariat czy praktyki ponadobowiązkowe. Taka 
niecodzienna aktywność może zamienić się w czas wyzwań, czyli 
angażowania się w  nowe, nieznane dotąd sytuacje, które dają 
możliwość sprawdzenia się w  różnych rolach, ale przede wszyst-
kim rozwijania i ćwiczenia umiejętności, których nie sposób zdobyć, 
siedząc na wykładzie. W Krakowie nasi studenci mają wiele możli-
wości, aby zdobyć takie doświadczenia. Wybór miejsca na odbycie  
np. wolontariatu jest ogromny, przykładem są chociażby: Funda-
cja Off Camera, Krakowskie Biuro Festiwalowe czy też Krakowskie 
Forum Kultury. Poznanie siebie w tego typu sytuacjach, jak i uzy-
skanie informacji zwrotnej od osób, które z nami współpracują, są 
bezcenne. Sporo młodych ludzi nie bierze tego pod uwagę. Roz-
czarowujące może okazać się myślenie, że ukończenie studiów 
i  odbycie praktyk obowiązkowych zagwarantuje zdobycie dobrej 
pracy, bo aktualnie mamy rynek pracownika. Pamiętajmy, że nawet 
w najlepszych książkach i podczas, mimo wszystko, krótkich prak-
tyk obowiązkowych, nie da się sprawdzić, czy dany zbiór czynności 
składających się na wymarzoną przez nas pracę naprawdę sprawia 
nam przyjemność i  daje satysfakcję. A  rynek pracy jest zmienny 
i warto mieć tego świadomość podczas planowania ścieżki kariery.

w  akademickim Biurze karier uP motywujemy do tego, aby 
świadomie planować rozwój zawodowy oraz kierować się zain-
teresowaniami i swoimi zasobami, które najpierw trzeba poznać. 
drogę do rozwoju zawodowego warto rozpocząć w gabinecie do-
radcy zawodowego. zapraszamy.

POsTAwA PROAKTywNA

sieę oplłaca
Studiowanie to etap w  życiu, który powinno się maksy-
malnie wykorzystać. Co to oznacza? Oprócz zdobywania 
wiadomości z wybranej dziedziny i nauki krytycznego my-
ślenia warto zadbać również o testowanie nabytej wiedzy 
teoretycznej w praktyce. Semestr letni to dobry czas, aby 
zaplanować wakacyjną aktywność. Jakie możliwości mają 
studenci i co może zaoferować w tym obszarze m.in. Uni-
wersytet Pedagogiczny? Warto przeczytać artykuł, aby po-
głębić wiedzę na ten temat.

Dagmara Romanowska-Dworak, Justyna Chyla,  
Akademickie Biuro Karier UP
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Zagadnienia z  dziedziny prawa i  admini-
stracji mogą przydać się już uczniom szkół 
średnich, nie tylko podczas wyboru wyma-
rzonych studiów. Młodzi ludzie coraz czę-
ściej w okresie wakacji podejmują dorywcze 
prace, powinni zatem wiedzieć, jak stworzyć 
swój życiorys zawodowy (CV), a także znać 
prawa i obowiązki względem pracodawców. 
Po ukończeniu osiemnastego roku życia 
podejmują coraz więcej aktywności, będą 
więc prędzej czy później klientami urzędów 
i znajomość podstaw prawa administracyj-
nego pozwoli im szybciej i efektywniej zała-
twić wszystkie sprawy. Podstawy ekonomii 
umożliwią im na przykład tworzenie budże-
tów domowych, szukanie pracy czy tworze-
nie startupów. W zmieniającym się świecie, 
opartym o nowe technologie, przyda im się 
również wiedza związana z  ochroną wize-
runku w sieci czy prawnymi skutkami hejtu. 

Naukowcy z  IPAiE są praktykami, pracują 
w kancelariach prawnych, realizują projek-
ty unijne, kształcili się w  polskich i  zagra-
nicznych ośrodkach akademickich, ciągle 
podnoszą swoje kompetencje. Mają zatem 
świadomość, jak istotne jest edukowanie 
na temat gospodarki i prawa. „Warto kształ-
cić młodych ludzi, bo oni zadecydują o przy-
szłości naszego kraju. Dlatego też konieczne 
jest kształtowanie w nich pragnienia pozna-
wania, uczenia się oraz umiejętności kry-
tycznego myślenia” – podkreśla dr Paulina 
Szyja, ekonomista, koordynator ds. współ-
pracy ze szkołami średnimi w IPAiE. 

W ubiegłym roku instytut po raz pierwszy 
zorganizował konkurs na projekt pt. „Co 
chciałbyś zmienić w Polsce?”, który w nie-
szablonowy sposób upowszechnia wiedzę 
z zakresu prawa, administracji i ekonomii. 
Również w  tym roku uczniowie mogli za-
prezentować własne pomysły na zmiany, 

które, ich zdaniem, powinny zostać wpro-
wadzone w  skali lokalnej, regionalnej lub 
ogólnopolskiej. Zwycięzcy konkursu otrzy-
mują „indeksy” uprawniające do studio-
wania prawa, administracji lub ekonomii 
społecznej, a  najlepsze projekty zostaną 
przekazane do biur poselskich. Cykliczna 
inicjatywa podnosi świadomość społecz-
ną, jednak bezpośrednia i  systematycz-
na współpraca ośrodka akademickiego 
z  placówkami oświatowymi, zainicjowana 
przez prof. dr. hab. Andrzeja Piaseckiego, 
Dyrektora IPAiE UP , daje najlepsze rezultaty. 
Instytut, ze względu na charakter prowa-
dzonych badań, chętnie kooperuje z przed-
stawicielami biznesu, administracji central-
nej i terytorialnej, a także ze środowiskiem 
prawniczym. Obecnie nadszedł czas na roz-
szerzanie współpracy ze szkołami średnimi. 

Po sporządzeniu listy jednostek, które mo-
głyby być zainteresowane taką aktywno-
ścią, jak na praktyków przystało, przystą-
piono do działania. Pierwsze porozumienie 
zostało podpisane 22 stycznia 2019 roku, 
a  zaledwie w  ciągu dwóch miesięcy baza 
powiększyła się o kolejne placówki oświa-
towe.  Instytut jest otwarty na szkoły spoza 
Krakowa i województwa małopolskiego. 

Warto podkreślić, że każda szkoła otrzy-
muje swojego opiekuna, który utrzymuje 
z nią stały kontakt, zaprasza na wydarzenia 
ogólnouczelniane (Dzień Otwarty) i organi-
zowane przez IPAiE. Naukowcy delegowani 
do współpracy z placówkami oświatowymi 
zajmują się różnymi problemami badawczy-
mi, co pozwala na zapoznanie uczniów za-
równo z podstawowymi zagadnieniami, jak 
i  rozszerzonymi o  ciekawostki, najnowsze 
wyniki badań, studia przypadków oraz na 
poprowadzenie warsztatów tematycznych. 
Do tej pory zrealizowano warsztaty o two-
rzeniu kreatywnego CV i  przeprowadzono 
wykłady dotyczące skutków społecznych 
i  prawnych nowego, ale wciąż rozszerza-
jącego się w sieci zjawiska hejtu, ochrony 
wizerunku w  mediach społecznościowych 
oraz systemu politycznego RP. 

To początki budowania kolejnej ważnej 
płaszczyzny dialogu, ale warto pamiętać, 
że każda zainteresowana szkoła może 
skontaktować się z dr Pauliną Szyja, koor-
dynatorką ds. współpracy ze szkołami śred-
nimi (e-mail: paulina.szyja@up.krakow.pl). 
Bycie partnerem IPAiE niesie wiele korzyści –  
dla grona pedagogicznego to seminaria na-
ukowe, a  dla uczniów konkursy, wykłady, 
warsztaty i spotkania. 

Nieznajomość prawa szkodzi, a brak wiedzy nie zwalnia z przestrzegania 
norm zawartych w aktach prawnych. Podobne założenia dotyczą ekonomii 
i administracji. Warto uczyć o tych dziedzinach studentów, a także uczniów 
szkół średnich. Jak to jednak robić, aby poznawanie prawa nie kojarzyło się 
wyłącznie z zapamiętywaniem niezliczonych przepisów, a zagadnienia z za-
kresu ekonomii nie były postrzegane jako zbiór trudnych pojęć? W jaki spo-
sób przekazać urzędnikom własne propozycje rozwiązań, które mogą uła-
twić życie na przykład społeczności lokalnej? Naukowcy z Instytutu Prawa, 
Administracji i Ekonomii UP mają sprawdzone sposoby. Warto je poznać.

szKOłA MIsTRzów

Monika Wąs

SŚwiadomi społlecznie ,,

wykaz szkół, z którymi IPaie podpisał porozumienie o współpracy

nazwa szkoły Opiekun z IPAiE UP

I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Będzinie dr Joanna Podgórska-Rykała

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Końskich dr Hanna Dębska

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera  
w Rabce-Zdroju dr Iwona Lupa-Wójcik

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II 
w Krakowie dr Wojciech Maciejewski

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu dr Joanna Podgórska-Rykała

IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu dr Mariusz Paradowski

Liceum Ogólnokształcące COR w Bielsku-Białej dr Elżbieta Maj

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle dr Marta Czyżewska

II Liceum Ogólnokształcące  
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle dr Marta Czyżewska
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