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W dniach 26–28 września 2019 roku Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego 
organizuje 

II Międzynarodową Konferencję naukowo-dydaktyczną poświęconą nauczaniu 
języków obcych/kolejnych dzieci  

(Child Foreign/Second Language Learning)

Temat tegorocznej konferencji to:  
W obliczu heterogeniczności w nauczaniu dzieci

Wielojęzyczność jest istotnym kapitałem jednostki w zglobalizowanym świecie. 
Jednym ze sposobów jej osiągnięcia jest wczesne rozpoczynanie nauki języków 

obcych, która stała się zjawiskiem powszechnym. Języków obcych uczą się 
już niemal wszyscy, często od najmłodszych lat. Są one także obowiązkowym 

elementem nauczania. Mimo to nie wszyscy osiągają zadowalające wyniki 
w dorosłości. Celem tegorocznej konferencji jest analiza szeroko rozumianych 

różnic indywidualnych i społecznych, które warunkują osiągnięcie sukcesu 
w nauce języków obcych: od zdolności językowych po specyficzne trudności 

w uczeniu się, a także znalezienie rozwiązań dydaktycznych przydatnych 
w pracy z uczniami o różnych możliwościach i potrzebach.

W trakcie konferencji wykłady wygłosi sześciu wybitnych prelegentów z kraju 
i zagranicy, a referaty z badań zaprezentuje 90 osób. Wydarzeniu towarzyszyć 
będą również warsztaty dla nauczycieli języków obcych dzieci w trzecim dniu 

konferencji. Rejestracja udziału biernego trwa do 30 czerwca 2019 roku.  
Więcej informacji można znaleźć na stronie:  

https://childforeignlanguagelearning.weebly.com

Serdecznie zapraszamy!
dr hab. Joanna rokita-Jaśkow, prof. uP

Fot. Adobe Stock

ZApROsZENIE

mailto:czasopismo@up.krakow.pl
mailto:studio@grafitstudio.com
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oddajemy Wam kolejne wydanie „Commentarii Academici”, w którym, jak zawsze, znaj-
dziecie opis minionych wydarzeń, ciekawe wywiady i felietony. Szczególnie zachęcam 
do lektury rozmów – „Niezbadana genetyka”, „Jeden instytut, a  wiele możliwości” 
i „Zależy nam na jakości” – z pasjonatami nauki i dydaktyki, którzy pracują na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym i chętnie dzielą się z Państwem swoją wiedzą i zainteresowa-
niami. To dobry moment, żeby zastanowić się nad dalszą ścieżką edukacji, więc jeżeli 
interesuje Was świat nowych technologii, to proponuję zapoznać się z ofertą Instytutu 
Informatyki UP.

W kalendarzu akademickim maj i czerwiec to wyjątkowo przyjemne, ale i wymagają-
ce miesiące. Mamy okazję uczestniczyć w radosnych wydarzeniach – Święcie Uczelni, 
promocjach doktorskich i habilitacyjnych, Festiwalu Nauki i Sztuki, Juwenaliach etc. To 
również czas na obrony prac licencjackich i magisterskich – uzyskanie tytułu pozwala 
na kontynuację studiów lub rozpoczęcie pełnoetatowej pracy zawodowej, a otrzyma-
nie dyplomu jest wyjątkowo miłym momentem. Jednak wspomniane miesiące to także 
trud przygotowań do kolokwiów i  egzaminów czy ostatnich poprawek nanoszonych 
w studenckich rozprawach. Dla pracowników wielu jednostek UP to czas wzmożonej 
pracy związanej z przygotowaniem oraz nadzorowaniem imprez kulturalnych i nauko-
wych. Intencjonalnie zestawiam trud i sukces, aby przypomnieć Państwu w momencie 
zakończenia roku, że pożądany efekt zawsze wymaga wielu poświęceń i trzeba o tym 
pamiętać, szczególnie w świecie nastawionym na szybkie rezultaty. Warto jednak zna-
leźć balans, bo równie ważny, co okres pracy, jest czas odpoczynku. Wszystkim, którzy 
nie zdecydowali jeszcze, gdzie spędzą wakacje lub urlop, proponuję zajrzeć do tekstu 
„Kierunek relaks”.

Przed krótką przerwą od spotkań z UP pragnę życzyć wszystkim studentom, aby wypo-
częli i nabrali energii do działania, a absolwentom – by mądrze wybrali miejsce pracy, 
dające jednocześnie satysfakcję i możliwość rozwoju zawodowego. Natomiast pracow-
nikom UP życzę udanych wyjazdów naukowych i wypoczynkowych.

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

Drodzy 
Czytelnicy,
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Uniwersytet Pedagogiczny będzie rozwi-
jać swoją infrastrukturę. Jednym z najwięk-
szych wyzwań jest rozbudowa głównej sie-
dziby uczelni przy ulicy Podchorążych 2, 
która powstała w  latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Najważniejsze założenia 

to przebudowa istniejącego budynku i  po-
wstanie nowych obiektów: biblioteki, au-
dytorium mogącego pomieścić 600 osób 
i  parkingu wielopoziomowego. Powstanie 
również strefa wnętrz nowoczesnych tech-
nologii i  innowacji oraz nowe przestrzenie 

rekreacyjne. Teren i wszystkie obiekty będą 
przystosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Koncepcja przestrzennej mo-
dernizacji zakłada także utworzenie przyja-
znych przestrzeni zielonych.

Dorota Rojek-Koryzna

 WsTępNA kONCEpCjArozwoju i modernizacji 
centralnego kampusu UP

Walorem tego rozwiązania jest możliwość 
podzielenia prac na etapy i  prowadze-
nia rozbudowy podczas funkcjonowania 
uczelni. W  tym roku rozpoczną się pra-
ce związane z procesem projektowym. Od 
rozwiązań koncepcyjnych poprzez program 

funkcjonalno-użytkowy, będący podstawą 
do stworzenia projektu budowlanego i wy-
konawczego. Proces będzie długotrwały, 
ale przyniesie niezbędną poprawę warun-
ków infrastrukturalnych, służących zarów-
no studentom, jak i pracownikom.

Wstępna koncepcja rozwoju i modernizacji 
centralnego kampusu Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 została 
opracowana przez Agencję Projektową Ar-
chitektury „Ekspo” s.c. w Krakowie.



WYDARZENIA   5  nr 8 maj–czerwiec 2019

Do auli przybyli rektorzy i prorektorzy krakowskich uczelni oraz 
członkowie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Nie 
zabrakło także absolwentów i emerytowanych pracowników UP. 
Na uroczystości pojawili się również dyrektorzy Szkół Ćwiczeń UP.

Zgromadzonych przywitał prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor 
Uniwersytetu Pedagogicznego. W swoim wystąpieniu przypomniał 
o osiągnięciach. Stwierdził, że „pomysłów i nowatorskich rozwiązań 
nigdy w naszej uczelni nie brakowało”. Poinformował o korzystnych 
dla UP wynikach oceny jakości działalności badawczo-rozwojowej. 
Z nieukrywaną dumą zaprezentował realizowane projekty dotyczą-
ce kształcenia nauczycieli: „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny 

Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły pod-
stawowej” oraz „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. 
Wspomniał także o planowanych inwestycjach w infrastrukturę dy-
daktyczną, badawczą, sportowo-rekreacyjną i techniczną.

Następnie prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki, prze-
kazał informacje o odznaczeniach i medalach nadanych pracow-
nikom uczelni.

Złoty Krzyż Zasługi
 � prof. dr hab. Grażyna Lidia Brylewska
 � prof. dr hab. Zofia Budrewicz
 � prof. dr hab. Czesława Antonina Piecuch

Srebrny Krzyż Zasługi
 � dr Iwona Ewa Pietrzkiewicz

Brązowy Krzyż Zasługi
 � dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 � dr hab. Stefan Jan Bielański, prof. UP
 � prof. dr hab. Jadwiga Helena Cieszyńska-Rożek
 � prof. dr hab. Zbigniew Maciej Długosz
 � dr Marta Anna Karamańska
 � dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP
 � prof. dr hab. Adam Henryk Łajczak
 � mgr Elżbieta Maria Mach
 � dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UP
 � dr hab. Tadeusz Józef Sozański

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 � dr inż. Magdalena Anna Andrzejewska
 � dr hab. Agnieszka Katarzyna Kwiatek-Sołtys
 � dr hab. Danuta Janina Łazarska, prof. UP
 � dr Józefa Eugenia Matejek
 � dr hab. Alicja Krystyna Panasiewicz, prof. UP
 � dr hab. Marek Grzegorz Pieniążek, prof. UP
 � dr Iwona Marta Steczko

W dniu 10 maja 2019 roku o godz. 10.30 odbyło się uro-
czyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uroczystość 
zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości, 
w  tym Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego; Zbigniew Starzec, Wicewojewo-
da Małopolski, oraz posłowie i senatorowie województwa 
małopolskiego.

 ŚWIęTO UCZElNI
Iwona Tomasik, Biuro Rektora UP
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Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 � dr inż. Krzysztof Piotr Bryła
 � dr Mariusz Jan Dzięglewski
 � dr Agnieszka Monika Kowalska
 � mgr Kamil Kazimierz Panaś
 � dr Katarzyna Maria Pławecka
 � dr Paweł Tomasz Sporek
 � dr Tomasz Eliasz Wardzała

Medal Komisji Edukacji Narodowej
 � dr Anna Chrzan
 � dr Rafał Kroczak

Odznaczenia i  medale wręczył Wicewojewoda Małopolski Zbi-
gniew Starzec.

W  Święcie Uczelni uczestniczył również Prezes Ligii Morskiej 
i Rzecznej oddziału w Bielsku-Białej Edward Szpoczek, który prze-
kazał na ręce Rektora „Medal 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej”.

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wręczono prof. Władysła-
wowi Stróżewskiemu – wybitnemu filozofowi, uczonemu i humani-
ście – dyplom Doktora Honoris Causa. W laudacji na cześć laureata 
prof. dr hab. Czesława Piecuch stwierdziła: „o takim człowieku – wy-
sokiej rangi, Karl Jaspers pisał, że odciska niezatarty ślad na życiu 
innych ludzi, jest arystokratą ducha, który «daje gwarancję przeciw 
nicości». Uczoność Władysława Stróżewskiego posiada najwyższy 
wymiar, wyznacza innym miary uczonego filozofa i nauczyciela”.

W trakcie uroczystości głos zabrali:
 � Wicepremier Jarosław Gowin, który wspomniał, że wykłady 

prof. Stróżewskiego były „prawdziwą lekcją podążania do 
prawdy, niedościgłym wzorem precyzji i  elegancji myślenia”. 
„Pan prof. Stróżewski jest nauczycielem w najgłębszym sen-
sie tego słowa: jest mistrzem, jest przewodnikiem w drodze 
ku prawdzie, pięknu i wieczności”. W trakcie uroczystości Wi-
cepremier Jarosław Gowin wręczył Rektorowi Kazimierzowi 
Karolczakowi symboliczny czek przeznaczony na rozwój infra-
struktury uniwersyteckiej.

 � prof. Włodzimierz Bernacki, który w  imieniu Premiera Mate-
usza Morawieckiego przekazał społeczności akademickiej gra-
tulacje i wyrazy wdzięczności za dotychczasową działalność.

 � Chór Uniwersytetu Pedagogicznego „Educatus” pod batu-
tą Anniki Mikołajko uświetnił uroczystość piękną oprawą 
muzyczną.

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie nazwiska prof. Wła-
dysława Stróżewskiego na tablicy upamiętniającej Honorowych 
Doktorów naszego uniwersytetu.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów Święta Uczelni na Pla-
cu Uniwersyteckim odbyła się impreza plenerowa dla całej spo-
łeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto
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17 maja 2019 roku podczas uroczystych promocji doktor-
skich i  habilitacyjnych wręczono dyplomy doktora i  dok-
tora habilitowanego 57 osobom, które w ostatnim czasie 
uzyskały stopnie naukowe w  przewodach doktorskich 
i  postępowaniach habilitacyjnych przeprowadzonych na 
wszystkich siedmiu wydziałach naszego uniwersytetu.

pROMOCjE

Alicja Król, Biuro Nauki UP

doktorskie i habilitacyjne
wydział Humanistyczny
dr hab. Mariusz Majewski
dr Paweł Suchanek
dr Łukasz Cieślik
dr Anna Jankowska-Nagórka
dr Paweł Mazur
dr Piotr Chmielowiec
dr Karolina Trzeskowska
dr Barbara Hartman
dr Anna Szarek

wydział Pedagogiczny
dr Beata Kulisiewicz
dr Ewa Nałęcz-Kłos
dr Michał Karasiński
dr Barbara Seweryn
dr Katarzyna Sygulska

wydziały matematyczno-
-fizyczno-Techniczny
dr Erazm Dutkiewicz
dr Beata Krzaczek
dr Kamil Kular
dr Izabela Solarz
dr Jarosław Kowalski

 
wydział filologiczny
dr hab. Angela Bajorek
dr hab. Ewa Horyń 
dr hab. Monika Mazurek
dr hab. Melanie Ellis
dr hab. Wojciech Prażuch
dr hab. Agnieszka Gicala
dr Natalia Gorczowska
dr Paulina Balandyk
dr Małgorzata Kowalcze
dr Anna Solak
dr Katarzyna Jasińska
dr Magdalena Łomzik
dr Monika Zabrocka-Śliwka
dr Beata Solowska
dr Jadwiga Suwaj
dr Jarosław Ślawski
dr Magdalena Łubiarz
dr Urszula Maurer
dr Ida Skubis
dr Dorota Bełtkiewicz
dr Anna Wywioł
dr Oliwia Brzeźniak

wydział Politologii
dr hab. Józef Młyński
 
wydział Geograficzno-
-Biologiczny 
dr hab. Anna Barbasz
dr hab. Łukasz Binkowski
dr Katarzyna Nieszporek
dr Magdalena Semla-Kurzawa
dr Martyna Błaszczyk
dr Bartłomiej Pietras
dr Anna Chrobak
dr Karol Witkowski 

wydział Sztuki
dr hab. Sebastian Wywiórski
dr hab. Beata Długosz
dr hab. Agnieszka Dutka
dr hab. Jakub Pierzchała
dr Joanna Pawlik-Materka
dr Małgorzata Stachurska-Barańska
dr Natalia Kopytko 

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto 
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Festiwal Nauki i  Sztuki to nie tylko miasteczko namiotowe na 
Rynku Głównym, to także organizowane przez studentów i na-
ukowców konkursy wiedzy, wycieczki, wykłady i  dyskusje. Im-
prezy towarzyszące odbywają się w salach szkół wyższych Kra-
kowa oraz instytutach PAN. Ważnym elementem tego święta 
jest również sztuka, która zawsze towarzyszy wydarzeniom fe-
stiwalowym – z tej okazji odbywają się przedstawienia teatral-
ne, koncerty i wernisaże.

Tegoroczna edycja wyróżniała się przygotowaną przez Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie (głównego organizatora XIX FNiS) 
Kawiarenką Naukową, w  której dyskusję na tematy dotyczące 
wpływu nauki i  sztuki na jakość życia podejmowali naukowcy, 
doktoranci i studenci. W panelu „Czy współczesny człowiek traci 
wrażliwość na piękno?” wzięła udział dr  Małgorzata Kaźmier-
czak z Wydziału Sztuki UP , a w dyskusji „Jak rozwiązać śledztwo 
sprzed lat? – zagadki kryminalne i  sposoby ich rozwiązania” –  
uczestniczył dr Damian Gil z  Instytutu Prawa, Administracji 
i Ekonomii UP.

W dwóch namiotach od czwartku do soboty (16–18 maja 2019 
roku) swoje prezentacje miały: Instytut Filologii Polskiej, Instytut 
Geografii, Instytut Spraw Społecznych, Instytut Nauk o Bezpie-
czeństwie, Instytut Fizyki, Instytut Matematyki, Instytut Neofilo-
logii (filologia włoska i hiszpańska), Instytut Nauk o Informacji, 
Instytut Politologii, Instytut Biologii i Instytut Techniki.

Podczas dni festiwalowych w  naszych namiotach można było 
m.in. sprawdzić swoją wiedzę geograficzną, zrobić piękne bran-
soletki z kolorowego makaronu, wykonać własnoręcznie linotyp, 
nauczyć się sterować robotem i udzielać pierwszej pomocy. Na 
scenie zaprezentowali się studenci biologii oraz Instytutu Prawa, 
Administracji i Ekonomii UP.

Festiwalowe aktywności cieszyły się dużym zainteresowaniem 
nie tylko dzieci, ale i  dorosłych. To właśnie liczba osób, które 
chętnie biorą udział w takim wydarzeniu, pokazuje, jak ważne 
jest to święto dla mieszkańców nie tylko Krakowa, ale i  całej 
Małopolski.

WIWAT

Już po raz dziewiętnasty odbył się Festiwal Nauki i Sztuki 
w Krakowie. Przez trzy dni na Rynku Głównym w sercu 
Krakowa trwał festyn, na który studenci i naukowcy przy-
gotowali pokazy i warsztaty, aby w jak najatrakcyjniejszy 
sposób przedstawić wpływ nauki na życie codzienne.

nauka i sztuka
Kamila Bielecka, Biuro Promocji UP

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto
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I  oto siódmy festiwal Wydział Sztuki w  Mieście za nami. Po 
otwarciu wystawą Hello Design! w Cricotece i towarzyszącym jej 
wykładzie o  naszym świecie bez Księżyca odbyło się kilkana-
ście wystaw, pokazów filmowych, koncertów, a na zakończenie –  
wielki piknik przed budynkami Wydziału Sztuki przy ul. Mazo-
wieckiej. Festiwal trwał cztery dni: od 15 do 18 maja 2019 roku.

Wszystkie wydarzenia zostały zorganizowane przez wykładow-
czynie, wykładowców, studentki i  studentów Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego. Pokazały, jak barwny i różnorod-
ny jest to wydział. Autorki i  autorzy prezentowanych prac po-
sługują się śmiało różnymi mediami – od tych tradycyjnych, jak 
malarstwo i grafika, po nowe media – instalacje interaktywne, 
aplikacje, filmy eksperymentalne.

Publiczność dopisała: do niektórych mniejszych galerii i  sal ki-
nowych trudno było wejść. Hasłem przewodnim festiwalu była 
SATELITA. Inspirowało ono zarówno do podejmowania tematów 
związanych z kosmicznymi podróżami, marzeniami o nieograni-
czonym rozwoju i  postępie technologicznym, jak i  do refleksji 
nad nadprodukcją elektronicznych gadżetów i funkcjonowaniem 
miejsc niewidocznych z  perspektywy metropolii. Cały festiwal 

dokumentowany był przez działającą już drugi rok na Wydziale 
Sztuki Agencję Fotograficzną Small Press Photo.

 WyDZIAł sZTUkI

w Miesście
Domowe satelity (fot. Małgorzata Szostak)

Hity z Satelity (fot. Artur Róg)

sTUDENCkICh kół NAUkOWyCh Up

W dniu 7 maja 2019 roku w Klubie Studenckim „Bakałarz” od-
była się trzecia edycja Festiwalu Studenckich Kół Naukowych 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o Puchar 
Prorektora ds. Studenckich.

Marek Żołądek, Klub Studencki „Bakałarz”

Anna Pichura, Wydział Sztuki UP

,

Festiwal
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Głównymi celami inicjatywy są: popularyzacja działalności stu-
denckich kół naukowych oraz integracja całego środowiska aka-
demickiego. W wydarzeniu wzięło udział 17 kół naukowych, które 
przedstawiły prezentacje dotyczące swojej działalności za okres 
od 9 maja 2018 roku do 7 maja 2019 roku. Wystąpienia miały 
różną formę, począwszy od slajdów oraz filmów, aż po bardziej 
złożone inscenizacje.

KOŁA NAUKOWE PREZENTUJĄCE SIĘ NA SCENIE KLUBU „BAKAŁARZ”

NAZWA KOŁA TYTUŁ PREZENTACJI

Koło Naukowe  

Filologii Angielskiej „TEAM”

„Polityka, hejt i cała reszta – język 

w dobie nowych mediów”

Koło Naukowe „Nauczyciel 

z Pasją”
„Nauczyciel to pasja”

Studenckie Koło Naukowe 

Wspierania Osób z Autyzmem

„Światu potrzeba umysłów różnego 

rodzaju”

Koło Naukowe Animatorów 

Społeczności Lokalnej
„Social Express”

Koło Naukowe Studentów 

Instytutu Politologii
„Rozmowy przy uchuprezesa”

Studenckie Koło Naukowe 

Wzornictwa PROTOTYP
„Funkcja i forma”

Koło Matematyków  

Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie

„Śladem Anny Zofii Krygowskiej”

Koło Naukowe Studentów 

Psychologii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN 

w Krakowie „Sensorium”

„Pewnego dnia na kozetce, czyli 

wyznanie studentów psychologii”

Koło Naukowe Przyrodników 

UP „Biosfera”
„Co to jest Biosfera?”

Studenckie Koło Naukowe 

Follow UP

„Proces Koła Naukowego Follow UP 

o sygnaturze II KNF UP 2018/2019”

Koło Naukowe Iberystów 

COrazón

„Pan Español,  

z hiszpańskim do ludzi”

Studenckie Koło Naukowe 

Geografów Uniwersytetu 

Pedagogicznego

„Krok do przyszłości”

Koło Naukowe Architektów 

Informacji
„zAInspiruj się!”

Koło Naukowe Studencko- 

-Nauczycielska Edukacja 

Cyfrowa SNEC

„Koło SNEC – nauka przydatna 

społecznie”

Studenckie Koło Naukowe 

Edukacji dla Bezpieczeństwa

„Bezpieczeństwo z różnych 

perspektyw”

Studenckie Koło Naukowe 

Polonistów w Instytucie 

Filologii Polskiej

„Język – Literatura – Kultura, 

czyli jak działa Koło Naukowe 

Polonistów”

Koło Naukowe Rusycystów
„Любители русского языка” 

(„Miłośnicy języka rosyjskiego”)

Po wysłuchaniu i  obejrzeniu prezentacji przygotowanych przez 
przedstawicieli kół naukowych jury w  składzie: Przewodnicząca 
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP (Prorektor ds. Studenckich), 
dr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP (Pełnomocnik Rektora ds. Stu-
denckich Kół Naukowych), mgr Łukasz Bandoła (Kierownik Biura 
Spraw Studenckich), mgr Kamila Bielecka (Kierownik Biura Pro-
mocji), mgr Piotr Kciuk (Kierownik Biura Współpracy z Absolwen-
tami), inż. Kamil Firmanty (Przewodniczący Samorządu Studen-
tów) oraz mgr Marek Żołądek (Kierownik Klubu Studenckiego 
„Bakałarz”) postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii 
w  składzie: Ewelina Krywult, Artur Lechowicz, Artur Powroźnik, 
Szczepan Nowak, Klaudia Krawecka (opiekun: dr Łukasz Stach)

II miejsce: Studenckie Koło Naukowe Follow UP w składzie: Ewa 
Bołoz, Kacper Cholewa, Maria Mirochna, Aleksandra Frączek, Kinga 
Chrobak, Mateusz Kozub, Wiktoria Burek, Wiktoria Gadziała (opie-
kunowie: dr Wojciech Maciejewski, dr Anna Juryk, dr Damian Gil)

III miejsce: Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej 
w  składzie: Klaudia Kowalska, Aneta Miśkowiec  oraz statyści 
(opiekunowie: dr Ewelina Zdebska, dr Józefa Matejek)

Gościem specjalnym Festiwalu była Rinat Michael z Beit Berl Col-
lege Tel Aviv (PhD, Senior Lecturer, Faculty of Education), która 
zaprezentowała wykład dotyczący Izraela oraz działalności Beit 
Berl College.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu i  już dziś zapra-
szamy na kolejną edycję w 2020 roku!

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto 
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Juwenaliowa impreza plenerowa odbyła się 
w piątek, 17 maja, na Placu Uniwersyteckim 
przy budynku głównym uczelni. Zebranych 
studentów powitali: prof. dr hab. Kazimierz 
Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP , 
Prorektor ds. Studenckich, oraz prof. dr hab. 
Bogusław Skowronek, Prorektor ds. Kształ-
cenia. Podczas uroczystego otwarcia świeżo 
wybrani Najmilszy Student oraz Najmilsza 
Studentka odebrali symboliczny klucz do 
bram Uniwersytetu Pedagogicznego.

Podczas imprezy plenerowej studenci mo-
gli posłuchać takich zespołów jak: ACO pro-
ject, Mikromusic, a  także The Dumplings. 
Gwiazdą wieczoru była Natalia Przybysz. 

Podczas uroczystości studenci mieli możli-
wość wzięcia udziału w wielu konkursach 
i  zabawach organizowanych przez Samo-
rząd Studentów oraz partnerów, którzy 

przekazali wartościowe nagrody. O  dobre 
jedzenie zadbały zaproszone na tę okolicz-
ność liczne foodtrucki. 

DEbATA
o nowoczesnej dydaktyce

Tradycja Seminarium Naukowego „Na-
uka – Społeczeństwo – Dydaktyka” sięga 
2011 roku. Wówczas po raz pierwszy od-
było się ono w  murach Instytutu Biologii 
przy ulicy Podbrzezie 3 i  połączone było 
z  jubileuszem prof. dr. hab. Wiesława 
Stawińskiego – dydaktyka, nauczyciela, 
mistrza, promotora wielu pokoleń nauczy-
cieli. Od tamtego czasu jest to coroczne 
spotkanie naukowców z  Polski i  innych 
krajów, nauczycieli, mediatorów, entuzja-
stów nauczania, dla których współczesna 
dydaktyka oznacza dialog między nauką 
a  społeczeństwem. To również okazja do 
zacieśniania relacji i budowania coraz głęb-
szej współpracy z dyrektorami i nauczycie-
lami szkół należących do Regionalnej Sieci 

Współpracy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu 
Pedagogicznego.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w okresie 
strajku nauczycieli. To był wyjątkowy czas 
dla uczestników seminarium. Nie wszyst-
kie zgłoszone osoby mogły w nim uczest-
niczyć z powodu trwającego protestu. Jed-
nak tematyka wystąpień koncentrowała 
się przede wszystkim na oświacie i uczest-
nicy sercem byli z nauczycielami. W trakcie 
spotkania poruszano problemy dotyczące 
kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz 
wybranych problemów pedagogicznych 
związanych z  funkcjonowaniem współ-
czesnej szkoły. Obszary tematyczne se-
minarium objęły: multimedialny przekaz 

informacji; sieci społeczne i  komunikację 
naukową; ICT (information and commu-
nication  technologies) jako stymulator 
zmian w  myśleniu o  wiedzy; kształcenie 
nauczycieli w warunkach nowych potrzeb 
społecznych i  cywilizacyjnych problemów 
dotyczących zdrowia; problemy socjonau-
kowe i ICT a dylematy i innowacje eduka-
cyjne; rolę i zadania nauczyciela będącego 
również pedagogiem, tutorem, doradcą 
w kształtowaniu postaw dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Pierwszy dzień obrad odbył się w budyn-
ku Uniwersytetu Pedagogicznego przy 
ul.  Jęczmiennej  9. Uczestników semina-
rium powitała dr hab. Katarzyna Potyrała, 
prof. UP , Prorektor ds. Studenckich. Wystą-
pienia konferencyjne dotyczyły kwalifika-
cji i kompetencji nauczycieli, efektywności 
praktyk szkolnych, nauczania czytania i pi-
sania, nauczyciela jako twórcy środowiska 
edukacyjnego w  edukacji nieformalnej, 
rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. 
Odbyła się również sesja posterowa mo-
derowana przez dr hab. Nataliię Demesh-
kant, prof. UP.

W  trakcie drugiego dnia seminarium 
w budynku UP przy ul.  Ingardena 4 mia-
ły miejsce dwie sesje moderowane przez 
dr. hab. Sławomira Trusza i  dr  Karolinę 
Czerwiec. Podczas spotkania szukano 
odpowiedzi na pytania: jaka wiedza na 
temat zespołu Aspergera jest potrzebna 
pedagogom, czy inkluzja stanie się pe-
dagogiką przyszłości, czy ICT zwiastuje 
zmierzch szkoły. Zastanawiano się także 
nad społecznymi konsekwencjami komer-
cyjnych kampanii reklamowych, ICT jako 

Dr Karolina Czerwiec, Studium Kształcenia Nauczycieli UP

jUWENAlIA
Kamil Firmanty, Przewodniczący 
Samorządu Studentów UP

Fot. Tadeusz Sawka

W dniach 11 i 12 kwietnia 2019 roku po raz dziewiąty odbyło się Międzynaro-
dowe Seminarium Naukowe „Nauka – Społeczeństwo – Dydaktyka” („Science –  
Society – Didactics”). Pomysłodawcą wydarzenia jest dr hab. Katarzyna Poty-
rała, prof. UP , która wraz z zespołem z Interdyscyplinarnego Centrum Badań 
Edukacyjnych, Katedry Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych (Insty-
tut Nauk o Wychowaniu), Studium Kształcenia Nauczycieli, Działu Nauczania 
i Współpracy z Oświatą oraz Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego i Multimedialnego zaprasza co roku do naukowej debaty. Patronat nad 
tegorocznym seminarium objęli prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor UP , 
oraz Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego Pro Universitatis.
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pOlskI W NATO

nośnikiem wizualizacji niezbędnej podczas edukacji i terapii osób 
z autyzmem czy kwestią dziecka interseksualnego w środowisku 
szkolnym i świecie nowych mediów. Omówiono problem przemocy 
w szkole i  roli nauczyciela w zapobieganiu agresji. Dyskutowano 
o wiedzy studentów pedagogiki na temat kampanii społecznych 
dotyczących ochrony środowiska, wpływie intensywności korzy-
stania z Facebooka na wyniki w nauce, kształceniu współczesnych 
inżynierów (aspekty metodyczne), multimedialnym przepływie in-
formacji, a także znaczeniu sieci społecznościowych i komunikacji 
naukowej.

Swój udział w seminarium mieli również studenci z kół naukowych 
„Nauczyciel z pasją” i „Biosfera”, którzy zaprezentowali się wspa-
niale jako adepci sztuki nauczycielskiej, entuzjaści edukacji i  po-
czątkujący badacze. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie udziałem 
w kolejnym seminarium z cyklu „Nauka – Społeczeństwo – Dydak-
tyka”. Będzie to dziesiąte, jubileuszowe spotkanie, na które już dzi-
siaj bardzo serdecznie zapraszamy.

Dwadziesścia lat czlłonkostwa i wspolpracy, ,,

Wyznaczonym przez organizatorów ce-
lem konferencji było nie tylko omówienie 
dotychczasowych polskich osiągnięć po-
lityczno-militarnych w  szeregach natow-
skich, ale i  podjęcie próby wskazania wy-
zwań i zagrożeń, jakie mogą być związane 
z uczestnictwem RP w NATO. Postarano się, 
by w  czasie dwudniowych obrad uczest-
nikami panelowych dyskusji były osoby, 
które brały udział w cywilnym i militarnym 
procesie wprowadzania RP w szeregi NATO 
oraz naukowcy oceniający wejście Polski 
do NATO z perspektywy dwudziestu lat do-
świadczeń.

W  pierwszym dniu konferencji swoje re-
feraty wygłosili: dr  Janusz Onyszkiewicz,  
b. minister obrony narodowej – „Problemy 
na polskiej drodze do NATO i  wyzwania 
przyszłości”; prof. nadzw. dr hab. Danuta 
Waniek, b.  wiceminister obrony narodo-
wej – „Spór wokół zasady cywilnej i  de-
mokratycznej kontroli nad armią w  latach 
1993–1997”; Marek Siwiec, b.  szef BBN – 
„NATO od mitu do rzeczywistości”; dr An-
drzej Towpik, pierwszy stały przedstawiciel 
RP w Radzie Północnoatlantyckiej – „Polska 
polityka bezpieczeństwa okresu transfor-
macji. Droga do NATO”; gen. prof. nadzw. 
dr Mieczysław Bieniek – „NATO jako sojusz 
polityczno-militarny. Zagrożenia i  nowe 
wyzwania”; gen. dyw. prof. dr hab. Bo-
gusław Pacek – „20 lat minęło i  co dalej? 
Wyzwania NATO w  XXI wieku” oraz gen. 
dyw. Piotr Patalong – „Wojska Specjalne RP 
katalizatorem wejścia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do NATO”. Natomiast o  polskich żoł-
nierzach-kobietach w  NATO mówiła kmdr 
w  st. spocz. Bożena Szubińska. W  drugim 
dniu konferencji referaty naukowe wygło-
sili: dr hab. Andrzej Dubicki (UŁ) – „Oko-
liczności przystąpienia Rumunii do NATO”;  

dr hab. Tadeusz Kopyś (UJ) – „Polityka bez-
pieczeństwa narodowego Węgier w  kon-
tekście członkostwa w NATO”; dr Grzegorz 
Nycz (UP) – „Obrona przeciwrakietowa USA 
na wschodniej flance NATO i  rozszerzo-
ne odstraszanie przed agresją Rosji czasu 
nowej zimnej wojny: położenie Polski po 
erze traktatu INF”; dr Łukasz Stach (UP) –  
„Zatopieni? Marynarka Wojenna Rzeczpo-
spolitej Polskiej 20 lat po wejściu Polski do 
NATO”; dr  Sabina Sanetra-Półgrabi (UP) –  
„Problematyka transgranicznych zagro-
żeń zdrowia w  polityce Unii Europejskiej 
i  NATO”; dr  Paweł Skorut (UP) – „NATO 
w zapisach konstytucyjnych państw człon-
kowskich. Oczekiwane rozwiązanie czy po-
zór bezpieczeństwa”.

Wygłoszone referaty, zebrane spostrze-
żenia i analizy zostaną zgromadzone  
i opublikowane w opracowaniu naukowym.

W  dwudziestą rocznicę przystą-
pienia Rzeczypospolitej do Soju-
szu Północnoatlantyckiego, w  mu-
rach Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. KEN w  Krakowie, w  dniach  
20–21 maja  br., zorganizowano 
ogólnopolską konferencję naukową 
pt. „Polska w NATO. Dwadzieścia lat 
członkostwa i współpracy”.

,

Grafiki: Adobe Stock

Od lewej: Aleksandra Wnęk (studentka, Koło Naukowe „Nauczyciel 
z Pasją”), dr hab. Nataliia Demeshkant, prof. UP (Studium Kształcenia 
Nauczycieli), Karolina Dziurdzia (studentka, Koło Naukowe „Nauczyciel 
z Pasją”), dr Karolina Czerwiec (Studium Kształcenia Nauczycieli),  
Paulina Słonka (studentka, Koło Naukowe „Nauczyciel z Pasją”)
(fot. dr Wioletta Skrzypek)

Sylwia Sławińska, doktorantka Wydziału 
Politologii UP
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13 maja 2019 roku w holu Auli Głównej UP odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 30-lecie Zjazdu Założycielskie-
go odrodzonego Związku Sybiraków w Krakowie. To w tym miej-
scu 13 maja 1989 roku zebrało się około tysiąca Sybiraków, któ-
rzy po raz pierwszy mogli powiedzieć głośno o swojej przeszłości. 
Zgromadzili się w auli wokół nazw najbardziej znanych miejsco-
wości, do których zostali zesłani: Kołyma, Workuta, Archangielsk, 
Nowosybirsk, Norylsk, Krasnojarsk. Tak rozpoczęło się na nowo 
funkcjonowanie Związku Sybiraków – Oddział Kraków. Przez 
trzydzieści lat krakowski odział Związku Sybiraków dbał o zacho-
wanie pamięci, organizując uroczystości rocznicowe, związane  

m.in. z  datami pierwszych masowych deportacji w  głąb ZSRS 
(10 lutego i 13 kwietnia) czy z Dniem Sybiraka (17 września). Przez 
lata wydawał także publikacje źródłowe, w tym kilkanaście tomów 
z serii „Tak było… Sybiracy”.

W uroczystościach wzięło udział kilkudziesięciu Sybiraków, na cze-
le z  Prezes Aleksandrą Szemioth. O  organizacji spotkania w  auli 
trzydzieści lat temu opowiedziała jedna z  jego organizatorek – 
Sybiraczka i  pracownik naukowy UP (wówczas Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej) – prof. Zofia Ciesielska. Zgromadzonych powitał  
Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. W  imieniu Wojewo-
dy Małopolskiego zabrała głos Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, 
Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa 
Narodowego, a prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta 
Krakowa przesłał list skierowany do uczestników uroczystości. 
Spotkanie poprowadził dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP , Dyrektor 
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Uroczy-
stości  towarzyszyło otwarcie wystawy, przygotowanej przez pra-
cowników CDZWiP UP.

sybIRACy
Anna Hejczyk,  
Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto 

w naszej pamieęci ,

6 maja 2019 roku w  murach Uniwersytetu Pedagogicznego 
odbyła się konferencja „Włochy–Polska 1919–2019. 100 lat 
włosko-polskich stosunków dyplomatycznych”, która zgroma-
dziła naukowców reprezentujących różne ośrodki akademickie 
i dziedziny naukowe (politologię, historię i prawo). W wydarze-
niu uczestniczyli badacze z  Włoch (Universita degli Studi di 
Milano i Università Telematica e-Campus di Novedrate z Rek-
torem prof. Enzo Siviero na czele) oraz Polski (Uniwersytet Ja-
gielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uni-
wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie).

Spotkanie naukowe rozpoczął wykład wygłoszony przez Amba-
sadora Republiki Włoskiej w Polsce dr. Aldo Amatiego zatytuło-
wany: „Włochy w Polsce: długi nurt 100 lat wzajemnych relacji. 
2019: świt nowego strategicznego sojuszu?”. O relacjach pomię-
dzy Polską i państwami włoskimi od XVI wieku do epoki Risorgi-
menta opowiedział dr hab. Stefan Bielański, prof. UP , zaś o kry-
zysie demokracji i nowych wyzwaniach Polski i Włoch w okresie 
międzywojennym – dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo. Znaczenie 
Stolicy Apostolskiej w relacjach polsko-włoskich w świetle prak-
tyki konsularnej i dyplomatycznej w latach 1991–2000 omówił 

Monika Wąs

WłOChy–pOlskA

1919–2019
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dr Witold Rewera, a  historię Nuncjatury Apostolskiej w  Polsce 
i rolę Nuncjusza w dyplomacji nakreśliła dr Ewa Salkiewicz-Mun-
nerlyn. Natomiast prof. Angela Di Gregorio porównała ewolucję 
konstytucjonalizmu polskiego i  włoskiego, umiejscawiając oba 
systemy na szerokim tle konstytucjonalizmu europejskiego XX  
wieku. Pierwszą część spotkania zamykał wykład prof. Enrico 
Landoniego pt. „Craxi-Andreotti i włoska polityka wschodnia”.

Ostatnim punktem obrad była debata panelowa poświęcona 
współczesnym wyzwaniom polsko-włoskiej współpracy mię-
dzyuniwersyteckiej, którą moderował dr Ugo Rufino, reprezen-
tujący Włoski Instytut Kultury w  Krakowie. Jednym z  ważniej-
szych postulatów, które podnoszono, było powołanie sekcji  
polsko-włoskiej w ramach szkoły doktorskiej.

Dr Anna Fiń, Instytut Filozofii i Socjologii UP

W  dniu 15 maja 2019 roku odbył się wernisaż międzynaro-
dowej zbiorowej wystawy fotografii poświęconych obecności 
imigrantów w przestrzeniach miejskich, pt. „Immigrantopolis”. 
Można ją było oglądać w budynku Uniwersytetu Pedagogiczne-
go do 29 maja. Wystawa jest częścią szerszego projektu o cha-
rakterze artystyczno-naukowym, realizowanego wspólnie przez 
Katedrę Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii UP oraz 
włoskie stowarzyszenie kulturalne dotArt (Trieste). Jego efekty 
w postaci publikacji książkowej prezentowane będą w trakcie 
Trieste Photo Day w Trieście we Włoszech w październiku 2019 
roku, natomiast w Krakowie patronat nad wystawą objął Kra-
kow Photo Fringe 2019 organizowany przez Fundację Lablab 
i Fundację Sztuk Wizualnych. Opiekę merytoryczną nad projek-
tem sprawuje dr Anna Fiń z Katedry Socjologii Kultury UP , która 
jest jednym z inicjatorów tego przedsięwzięcia. W organizację 
ekspozycji zaangażowali się studenci III roku socjologii: Barba-
ra Malisz, Marcin Migduła, Agnieszka Karcz, Marzenia Bobruk, 
Oliwia Jamróg oraz Joanna Kursa.

Projekt fotograficzny „Immigrantopolis” pomyślany został jako 
wspólne przedsięwzięcie przedstawicieli świata nauki i  sztuki 
(fotografii), a jego nadrzędnym celem jest zobrazowanie obec-
ności imigrantów w  miastach. Główną inspiracją do podjęcia 
tego tematu były fotografie Andreasa Feingera, który w pierw-
szej połowie XX wieku, przemierzając ulice dolnego Manhat-
tanu, uchwycił codzienne życie koncentrujących się tam i bu-
dujących swe wspólnoty europejskich imigrantów. Imigranckie 
enklawy, niczym drapacze chmur, na stałe wpisały się w nowo-
jorski krajobraz – stały się miejskim fenomenem. Podążając 
tym śladem, postanowiono stworzyć międzynarodowy projekt 
fotograficzny „Immigrantopolis”, akcentujący obecność imi-
grantów w  przestrzeniach miast. Imigranci są aktorami miej-
skiej sceny: osiedlają się głównie w  miastach, tworzą w  nich 
swoje społeczności, budują etniczną infrastrukturę, wpisują 
się w miejski krajobraz, przekształcając go nieustannie, stając 
się w końcu elementem lokalnej/miejskiej, zbiorowej pamięci. 
Imigranci tworzą historię i  współczesną rzeczywistość ośrod-
ków miejskich. Nie da się więc nakreślić i  uchwycić obrazu 

współczesnego miasta bez uchwycenia i  przedstawienia jego 
migracyjnych kontekstów.

Krakowska wystawa była pierwszym przedsięwzięciem organizo-
wanym w ramach projektu, a sam wernisaż zgromadził około 150 
osób. Kolejne ekspozycje przewidują prezentację fotografii we Wło-
szech w trakcie Trieste Photo Days 2019 oraz publikację książki- 
-albumu z przedmową naukową. Wystawę otworzył prof. dr hab. 
Janusz Majcherek, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Kie-
rownik Katedry Socjologii Kultury. Wydarzeniu towarzyszył nauko-
wy panel dyskusyjny z udziałem artystów i naukowców, w trakcie 
którego poruszane były zagadnienia: obrazów imigrantów na fo-
tografiach, sposobów ich fotografowania, relacji pomiędzy foto-
grafią i  nauką. Wiele miejsca w  dyskusji poświęcono socjologii 
wizualnej oraz możliwościom wykorzystania fotografii w analizie 
różnych zjawisk społecznych. W dyskusji wzięli udział: 

 � Anna Fiń – socjolog, adiunkt w  Katedrze Socjologii Kultury 
Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie, inicjatorka pro-
jektu „Immigrantopolis”, która specjalizuje się w  socjologii 
migracji, socjologii miasta oraz badaniach sektora kultury 
i  sztuki. Prowadzi badania nad problematyką najnowszych 
emigracji z  Polski do USA (ze szczególnym uwzględnieniem 
Polonii w Nowym Jorku), współczesną europejską emigracją 
do USA i relacjami pomiędzy grupami imigranckimi oraz pro-
cesami tworzenia się i przekształcenia imigranckich dzielnic;

 � Łukasz Trzciński – artysta, kurator. W  latach 1990–2005 pra-
cował jako fotoreporter dla polskich i światowych tytułów, jak 
choćby: „National Geographic”, „Rzeczpospolita”, „Polityka”, 

 MIęDZyNARODOWy pROjEkT fOTOgRAfICZNy

„ „Immigrantopolis

Zdjęcia: Grzegorz Wajda/wajdafoto 

„
„

Zdjęcia: Giulia Venus Livia (dotArt)



WYDARZENIA   15  nr 8 maj–czerwiec 2019

„Newsweek”, „Przekrój”, „Tygodnik Powszechny”, „The Guar- 
dian”. Jego prace dwukrotnie zostały nagrodzone tytułem 
„Zdjęcia Roku” w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej (1999, 
2002). Jest laureatem „Pictures of The Year International/USA/” 
z 2004 oraz 2006 roku. Jego zainteresowania oscylują głównie 
wokół mechanizmów obiegu obrazu oraz jego kulturowej funk-
cji. Wychodząc z pozycji dokumentalisty, w miarę wieloletniej 
pracy z zaangażowanym obrazem fotograficznym, odrzucił wła-
sną praktykę fotograficzną na rzecz analitycznej pracy z  me-
dium, które staje się̨w jego pracy punktem wyjścia do szerszej 
refleksji wokół przemian politycznych, ekonomicznych i kulturo-
wych. Istotnym obszarem działań artysty stała się gra z pozycją 
autorstwa, włączanie cudzych strategii pracy z obrazem, w tym 
percepcji odbiorcy, jako elementu do własnej praktyki artystycz-
nej. Ostatnio szczególną uwagę poświęca strategiom zarządza-
nia pamięcią poprzez obraz, jak i pracy z pamięcią sztuki;

 � Dariusz Wojakowski – socjolog, profesor na Wydziale Huma-
nistycznym AGH w Krakowie. Jego zainteresowania badaw-
cze obejmują stosunki etniczne i  relacje międzykulturowe, 
badania pogranicza, społeczności lokalnych i  antropologię 
kultury współczesnej. Głównymi obszarami pracy terenowej 
są społeczności lokalne w  południowo-wschodniej Polsce 
i na zachodniej Ukrainie oraz grupy imigrantów w Polsce;

 � Tomasz Padło – geograf społeczny i  fotograf, pracownik 
Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w  Kra-
kowie. Naukowo zajmuje się głównie percepcją przestrze-
ni, a  w  fotografii poszukiwaniem relacji pomiędzy wiedzą 
i obrazem. Jest także współtwórcą Fundacji Bezgranica zaj-
mującej się promocją wiedzy za pomocą sztuk wizualnych, 
laureatem wielu nagród, w  tym Sony World Photography 
Award, i  stypendystą Narodowego Centrum Kultury i  Gen-
shagen Stiftung.

W  dniu 22 maja 2019 roku w  siedzibie 
Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa „Entrepreneurship and Social Econo-
my – Innovations – Environment 2019”. 
Konferencja umożliwiła przedstawienie 
szerokiego spektrum teorii naukowych, 
poglądów i  opinii na temat znaczenia, 
stanu i  szans rozwoju ekonomii społecz-
nej, ekologicznej, przedsiębiorczości oraz 
innowacji społecznych w Polsce i na świe-
cie. Zgromadziła znamienitych ekspertów 
– zarówno naukowców, jak i  praktyków. 
Konferencję zorganizowała Katedra Eko-
nomii i  Polityki Gospodarczej Instytutu 
Prawa Administracji i  Ekonomii, przy 
wsparciu Katedry Administracji i  Polityk 
Publicznych, Katedry Prawa Publicznego, 

Katedry Samorządu i  Zarządzania oraz 
Wydziału Ekonomii i  Zarządzania Poli-
techniki Opolskiej, Katedry Ekonomii Eko-
logicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu.

Konferencja została oficjalnie otwarta 
przez Prorektora ds. Rozwoju dr. hab. Ro-
berta Stawarza, prof. UP , oraz dr hab. Jani-
nę Pach, prof. UP , Przewodniczącą Komite-
tu Naukowego Konferencji.

Celem konferencji była wymiana doświad-
czeń i  prezentacja referatów dotyczących 
zagadnień związanych z  przedsiębiorczo-
ścią i  innowacyjnością w  takich dziedzi-
nach gospodarki, jak m.in. szkolnictwo, 
ochrona środowiska czy przemysł.

Na zaproszenie do udziału odpowiedzia-
ło wielu przedstawicieli świata nauki, 
zarówno z ośrodków krajowych, jak i za-
granicznych. Wśród zaproszonych gości 
należy wymienić przede wszystkim Tho-
masa Golda, Dyrektora ds. badań w  Ac-
celeration Group z Nowego Jorku w USA. 
Thomas Gold jest wybitnym ekspertem 
w  zakresie edukacji i  polityki publicznej. 
Znamienity gość wygłosił referat zatytu-
łowany „Social innovation and Entrepre-
neurship Education: Promises and Chal-
lenges for the 21st Century”. Mówiąc 
o wyzwaniach dla edukacji przedsiębior-
czości i rozwijania innowacji społecznych, 
odniósł się nie tylko do warunków ame-
rykańskich, ale również do przykładów 
polskich przedsiębiorców.

Dr Marta Czyżewska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP

 O pRZEDsIębIORCZOŚCI,
ekonomii społlecznej, innowacjach i sśrodowisku, ,
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Konkurs ma na celu wyłonienie talentów oraz rozbudzenie cie-
kawości poznawczej i twórczego działania uczniów; rozwinięcie 
u  nich umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i  rozwiązywania problemów; pro-
mowanie osiągnięć uczniów i  ich nauczycieli; wyłonienie naj-
lepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie 
wybraną dziedziną wiedzy, wykorzystujących twórcze myślenie 
do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. Konkurs prze-
biega w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Biologicznego 
w  roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 4  kwietnia 2019  roku 
w  siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Multimedialnego. Uniwersytet Pedagogiczny gościł wszystkich 
laureatów konkursu, ich opiekunów naukowych i rodziców. Na-
grody, zaświadczenia i  listy gratulacyjne wręczyły zwycięzcom 
konkursu Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego Danuta Piwowarczyk i Małgorzata Mare-
cik – wizytatorki Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla 
uczniów szkół podstawowych zdobyli: Oliwia Caba (Szkoła Pod-
stawowa nr  2 w  Proszowicach), Zuzanna Knapik (Szkoła Pod-
stawowa im.  św.  Jana Kantego w  Gdowie), Jan Libura (Szkoła 

Podstawowa nr 25 w Krakowie), Franciszek Łyżwa (Szkoła Pod-
stawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie), 
Aleksander Pływacz (Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej), Anna 
Rachwał (Szkoła Podstawowa nr  160 Zgromadzenia Sióstr Au-
gustianek w Krakowie), Zofia Sowa (Szkoła Podstawowa nr 160 
Zgromadzenia Sióstr Augustianek w  Krakowie), Ewa Zapała 
(Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie), Maria 
Ziebura (Szkoła Podstawowa nr 158 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Krakowie).

Tytułem laureata Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla 
uczniów dotychczasowych gimnazjów i  klas dotychczasowych 
gimnazjów prowadzonych w  szkołach innego typu mogą po-
szczycić się natomiast: Adam Kowalczyk (Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Kasinie Wielkiej im. Marii Skło-
dowskiej-Curie), Anna Maciejko (Niepubliczne Gimnazjum „Pięt-
nastka” w Tarnowie), Szymon Połeć (Gimnazjum nr 19 w Krako-
wie), Julia Staniszewska (Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym 
Brzesku).

Wyrazy uznania w  imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego prze-
kazała dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP , Prorektor ds. Stu-
denckich. Program uroczystości uświetniła dr Elżbieta Rożej- 
-Pabijan z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, która 
wygłosiła wykład „Inwazyjne gatunki obce i  ich wpływ na bio-
różnorodność”.

Małlopolski Konkurs
Aleksandra Fajfer, Biuro Promocji UP

 bIOlOgICZNy
Małopolski Konkurs Biologiczny to cykliczne wydarzenie 
organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dla 
uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów dotychcza-
sowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów pro-
wadzonych w szkołach innego typu województwa małopol-
skiego.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto 

Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawiciele zarówno pol-
skich ośrodków naukowych, jak i zagranicznych, z krajów takich 
jak: Republika Południowej Afryki, Turcja, Armenia, RPA, Czechy, 
Gruzja, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania. Oficjalnym referatom 
towarzyszyły rozmowy w  kuluarach, wymiana kontaktów, de-
klaracje współpracy nad wspólnymi projektami. Prelegenci będą 
mieli możliwość opublikowania swoich referatów w  monografii 

lub recenzowanych czasopismach naukowych. Konferencja, któ-
ra stała się wydarzeniem cyklicznym, organizowanym corocznie 
w maju, gromadzi coraz większe grono specjalistów żywo zainte-
resowanych problematyką przedsiębiorczości, przedsiębiorczości 
społecznej, innowacyjności i ochrony środowiska.

Fotografie udostępnione przez IPAiE



WYDARZENIA   17  nr 8 maj–czerwiec 2019

HEJT: OFF składało się z trzech czę-
ści. Pierwsza z nich, w formie inte-
raktywnego seminarium, ruszyła 
już o  godzinie 10.00. Po przywi-
taniu gości głos zabrali: Joanna 
Kotek, psycholog, która przedsta-
wiła ogólny zarys problemu, oraz 
Jacek Pasieczny ze Stowarzyszenia 
„Pogromców Bazgrołów”, który 
omówił zasady akcji organizo-
wanych przez członków grupy, 
polegających na zamalowywaniu 
na budynkach mowy nienawiści. 
Kolejnym z  prelegentów był ak-
tor Tomasz Schimscheiner, który 
przedstawił swoje poglądy na te-
mat przyczyn i  konsekwencji zja-
wiska hejtu. Pod koniec semina-
rium cała uwaga została zwrócona 
na gwiazdy serialu 19+, z którymi 
prowadzona była dyskusja i  wy-
miana spostrzeżeń na temat wła-
snych doświadczeń.

Finałem projektu był koncert po-
prowadzony przez Ernesta Mu-
siała i  Magdę Król z  serialu 19+, 
na którym zagrali młodzi, dobrze 
zapowiadający się lokalni artyści. 
Odbył się on tego samego dnia 
o  godzinie 18.00 w  Klubie Stu-
denckim „Bakałarz” przy ul. Ingar-
dena 4. Wystąpili na nim kolejno: 
Mateusz Fijałkowski, Faust, Julia 
Honkisz, RapBandits oraz K.A.C. 
Koncertowi towarzyszyły konkur-
sy, których uczestnicy mogli wy-
grać drobne upominki z  logo na-
szej uczelni.

Całemu przedsięwzięciu towarzy-
szyła wystawa, którą można było 
oglądać w  dniach 3–7 czerwca 
w holu głównym Uniwersytetu Pe-
dagogicznego. Składała się z prac 
przygotowanych przez studentów 
uniwersytetu. Można było znaleźć 
na niej prace w postaci zdjęć, pla-
katów i innych form artystycznych.

Temat projektu został wybrany 
przez studentów ze względu na 
niezwykle aktualny problem do-
tyczący szerzącej się mowy niena-
wiści, jednak na tym nie koniec! 
Kolejne edycje za każdym razem 
będą miały na celu uświadamia-
nie młodych ludzi w kwestii inne-
go, ważnego, obecnego problemu 
społecznego.

Anna Siechowska, Gabriela Wojtas, studentki Instytutu Nauk o Informacji UP

 hEjT: Off, czyli pierwsza edycja projektu
 „Upoluj kulturę”!
W dniu 6 czerwca 2019 roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia pt. „UPoluj kul-
turę”, organizowanego przez studentów III roku zarządzania informacją i  publiko-
wania cyfrowego z  Instytutu Nauk o  Informacji UP. Ideą zapoczątkowanego w  tym 
roku przedsięwzięcia jest dostrzeganie co roku innego, aktualnego, ważnego proble-
mu społecznego i „mówienie o nim” poprzez kulturę. Tegorocznym celem studentów 
było uświadomienie innym, jak ważny jest wzajemny szacunek do drugiego człowieka, 
a także jak bardzo wyniszczający potrafi być hejt.

Zdjęcia: Mirek Pyzik
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Mateusz Wyżga

Homo movens. Mobilność chłopów w  mikroregionie 
krakowskim w XVI–XVIII wieku

Autor podejmuje problem waż-
ny, związany z  terytorialnym 
i społecznym przemieszczaniem 
się ludności wiejskiej w  wa-
runkach znacznych ograniczeń 
formalnych, ciążących na lud-
ności chłopskiej w całym bada-
nym okresie. Wpisuje migracje 
chłopskie w kolejne cykle życia 
ludzkiego, analizuje dystanse 
migracyjne, w  tym zwłaszcza 
pokonywane w  życiu codzien-
nym (mikromobilność). Rozpra-
wa stanowi novum w  polskiej 
historiografii (w  zakresie dzie-
jów społecznych i demografii historycznej).

Zawartość: Wstęp; Część  1. Migracje a  cykl życia ludzkiego; 
Część 2. Geografia życia codziennego; Część 3. Czynniki wpływa-
jące na migracje; Część 4. Regulacja migracji; Część 5. Strategie 
migracyjne; Zakończenie.

Małgorzata Chrobak

Bohater literatury dziecięcej 
i młodzieżowej z okresu PRL-u. 
Między kreacją a recepcją
Celem rozprawy jest próba 
monograficznego uchwycenia 
portretu młodego bohatera 
powieści o  tematyce współcze-
snej. Autorka ukazała wybrane 
aspekty kondycji bohatera ów-
czesnej prozy, które odzwier-
ciedlają przemiany w  Polsce 
drugiej połowy XX wieku. By 
zinterpretować sensy tkwiące 
w figurze bohatera literackiego, 
przyjrzała się otaczającej go co-
dzienności, różnym jej enklawom, od „mowy” stroju, przestrzeni 
domowej, szkolnej, lokalnej, poprzez efekty nudy i „nicnierobie-
nia”. Koncentruje się wokół takich pól problemowych, jak: ini-
cjacja dojrzałościowa, tajne związki, pierwsza miłość, konflikt 
międzypokoleniowy, a  także kategorii obcości, inności w  defi-
niowaniu tożsamości.

Zawartość: Wprowadzenie; Rozdział 1. (Nie)pamięć PRL-u. Mię-
dzy egzotyzacją a sitcomizacją; Rozdział 2. O literaturze dla mło-
dzieży w Polsce Ludowej; Rozdział 3. Bohater literatury młodzie-
żowej w obliczu inicjacji; Rozdział 4. Młodzieńczy bohater wobec 
rzeczywistości PRL-u; Zakończenie.

Katarzyna Dormus, Jan Ryś, Ryszard Ślęczka
Z dziejów międzywojennego szkolnictwa Krakowa

Opracowanie składa się z  trzech 
części. Pierwsza z nich poświęcona 
jest państwowym gimnazjom żeń-
skim, działającym w Krakowie w la-
tach 1920–1939. Druga dotyczy 
Państwowego Kursu Nauczyciel-
skiego, który odegrał bardzo ważną 
rolę w kształceniu polskich nauczy-
cieli po odzyskaniu niepodległości. 
W  trzeciej części przedstawiony 
został rozwój krakowskiego szkol-
nictwa dokształcającego w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego.

Zawartość: Wstęp; Rozdział  1. 
Państwowe gimnazja żeńskie w międzywojennym Krakowie na tle 
rozwoju średniego szkolnictwa żeńskiego; Rozdział 2. Państwowy 
kurs nauczycielski w Krakowie 1920–1928; Rozdział 3. Z tradycji 
szkolnictwa dokształcającego w Krakowie; Zakończenie. 

Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa
Kraków literacki w XIX wieku. Szkice

Autorzy pokazują, jak toczył się li-
teracki (poetycki) dyskurs lokalny, 
jak przemieniał się język i  ideowe 
obszary literatury. Analizują twór-
czość przede wszystkim pisarzy uro-
dzonych w latach 30. i 40. (Ludwika 
Dębickiego, Kazimierza Chłędow-
skiego, Adama Staszczyka, Adama 
Bełcikowskiego, Michała Bałuckiego 
i  Stanisława Tarnowskiego), choć 
także starszych – Lucjana Siemień-
skiego – oraz młodszych – casus 
Włodzimierza Tetmajera. Tak za-
kreślony krąg twórców potwierdza 
współistnienie (i  współtworzenie) 
kolejnych pokoleń XIX wieku.

Zawartość: Od Autorów; Rozdział  1. Panorama narodowych sta-
rożytności. Literatura w Rzeczypospolitej Krakowskiej; Rozdział 2. 
Dzieje malowane i  ich opisanie. Michał Stachowicz i Paweł Czaj-
kowski; Rozdział  3. Anna Libera – poetka i  emancypantka; Roz-
dział  4. Lucjan Siemieński; Rozdział  5. Ludwik Dębicki – krytyk; 
Rozdział  6. Adam Staszczyk – poeta, rzemieślnik, patriota; Roz-
dział  7. Kazimierz Chłędowski – powieściopisarz, autor Po nitce 
do kłębka; Rozdział 8. Adam Bełcikowski – poeta; Rozdział 9. Król 
Bolesław Śmiały Adama Bełcikowskiego na tle tradycji literackiej 
i historiografii XIX wieku; Rozdział 10. Michał Bałucki wobec religii 
i Kościoła; Rozdział 11. Stanisław Tarnowski – relacje z podróży; 
Rozdział 12. „Polskę uczynię chłopem sławną jak Piastem”. O twór-
czości literackiej Włodzimierza Tetmajera.

NOWOŚCI WyDAWNICZE
Lektury dla humanisty Opracowanie: Natalia Ryś
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Lato to czas, kiedy ciepłe wieczory pozwalają na śledzenie zja-
wisk na niebie w sposób, który może sprawić największą przy-
jemność. Jeżeli pogoda dopisze, to najbliższe miesiące od lipca 
do września nie powinny zawieść czytelników tego artykułu.

Księżyc na wieczornym niebie jest widoczny w fazie od wąskie-
go sierpa (ok. 3 dni po nowiu) do 2–3 dni po pełni. W pozosta-
łym czasie wschodzi coraz później, aby przed nowiem zniknąć 
całkowicie w  promieniach Słońca. Okresy dobrej widoczności 
Srebrnego Globu w opisywanych miesiącach to: 5–19 lipca, 4–18 
sierpnia i 2–16 września. Podczas lipcowej pełni, w nocy z 16 na 
17 lipca, będzie można zobaczyć z dowolnego miejsca w Polsce 
częściowe zaćmienie Księżyca. Rozpocznie się ono o  godzinie 
22.02, a zakończy po północy o 1.01. Księżyc schowa się cieniu 
Ziemi najgłębiej o godzinie 23.31. Całe zjawisko będzie widocz-
ne dość nisko nad południowo-wschodnim i południowym hory-
zontem. Jeżeli ktoś z czytelników miał okazję oglądać całkowite 
zaćmienie Księżyca w lipcu ubiegłego roku, to obecnego zaćmie-
nia powinien szukać w tej samej części nieba. 

Spośród planet w omawianym okresie nad horyzontem będą tyl-
ko Jowisz i  Saturn, za to obie bardzo jasne i  dobrze widoczne 
przez całą noc. W czasie zaćmienia Saturn będzie bliskim towa-
rzyszem Księżyca, świecącym na prawo od jego tarczy. Jeszcze 
bliżej Srebrnego Globu będzie obecny Pluton, do niedawna dzie-
wiąta planeta Układu Słonecznego, a obecnie „zdegradowany” 
do osobnej kategorii. Jednak do jego zaobserwowania niezbęd-
ne byłoby użycie dużego teleskopu i profesjonalnych metod re-
jestracji obrazu.

Wspomniany Pluton należy do niewielkiej grupy planet karło-
watych, stanowiących pośrednią kategorię obiektów pomiędzy 
planetami a  mniejszymi od niego tzw. małymi ciałami Układu 
Słonecznego, do których należą planetoidy oraz drobne okruchy 
materii międzyplanetarnej, czyli meteoroidy. Oprócz Plutona 
planetą karłowatą jest Ceres – odkryta na początku XIX wieku 
jako pierwsza, a  zarazem największa spośród planetoid krą-
żących między Marsem a  Jowiszem – oraz trzy inne ciała nie-
bieskie, odkryte na początku obecnego stulecia na peryferiach 
Układu Słonecznego. Planetoid (ciał o wielkości ponad 10 me-
trów) jest obecnie blisko 800 tysięcy. Planety karłowate odróżnia 
od pozostałych małych obiektów przede wszystkim ich kulisty 
kształt. Mniejsze od nich fragmenty materii międzyplanetarnej 
mogą mieć niemal dowolną formę. Badanie takich małych ciał 
ma ogromne znaczenie dla poznania historii i  ewolucji Układu 

Słonecznego. Skład chemiczny materii, z  których zbudowane 
są planetoidy, prawie nie zmienił się od 4,6 miliarda lat, gdy 
przybrały one obecną formę. Najstarsze znane skały na Ziemi 
są młodsze od nich o  kilkaset milionów lat. Mimo iż niektóre 
spośród planetoid i planet karłowatych badano już za pomocą 
aparatury dostarczonej przez sondy kosmiczne, to obserwacje 
prowadzone z Ziemi nie straciły swojego dużego znaczenia. Po-
zwalają one wyznaczać parametry opisujące orbity i ich pertur-
bacje oraz śledzić zmiany jasności planetoid w długich przedzia-
łach czasu. Pierwsze z  tych badań, polegające na precyzyjnym 
pomiarze zmian położenia planetoidy, umożliwiają wyliczenie jej 
pozycji w przestrzeni na kilka miesięcy, a nawet lat do przodu 
(oczywiście im dalej w  przyszłość, tym bardziej niepewna jest 
owa prognoza). Ma to szczególne znaczenie dla grupy planetoid, 
których orbity przecinają orbitę Ziemi, gdyż uderzenie takiego 
„pocisku” w naszą planetę byłoby (zależnie od jego wielkości) 
zagrożeniem dla miasta, kontynentu, a w  skrajnym przypadku 
nawet całej Ziemi. Ciągły monitoring planetoid z  grupy NEO 
(ang. Near Earth Objects) oraz umiejętność przewidywania ta-
kich zdarzeń z kilkuletnim wyprzedzeniem daje szansę na wcze-
śniejsze zapobieżenie skutkom takiej katastrofy. Obecnie posia-
dane dane nie wskazują na to, aby w najbliższej przyszłości jakiś 
większy obiekt zagrażał bezpośrednio naszej planecie. Wpraw-
dzie można znaleźć w  Internecie przewidywania o  zagrożeniu, 
jakie może nieść zbliżenie się do Ziemi w 2029 roku planetoidy 
Apophis, jednak prawdopodobieństwo ewentualnej kolizji z na-
szą planetą jest niezwykle małe. Także w przeszłości zaobserwo-
wano kilka bliskich przelotów planetoid obok Ziemi. Jeden z nich 
zarejestrowano również w Obserwatorium na Suhorze. W nocy 
z 15 na 16 lutego 2013 roku planetoida oznaczona symbolem 
2012 DA14 przeszła zaledwie 27,5 tys. km nad naszymi głowami 
(poniżej orbity satelitów geostacjonarnych)1. Jej przelot udało się 
zarejestrować na kilku zdjęciach wykonanych teleskopem uży-
wanym na Suhorze. Obraz tej planetoidy, w formie jasnej kreski 
na tle gwiazd, można zobaczyć na stronie internetowej Obser-
watorium2. Więcej informacji na temat badań planetoid będzie 
można przeczytać w jednym z kolejnych artykułów.

1 Zjawiska nie należy mylić z  tzw. meteorytem Czelabińsk, który 
spadł na Ziemię tego samego dnia (15 lutego) w godzinach po-
rannych.
2 Patrz: https://www.as.up.krakow.pl/mso-zdjecia/niebo/planeto-
idy/index.html zdjęcia: da10, da11, da12, da14-1. 

O NIEbIE 
w lecie 2019 roku

Kiedy dwudziesty lipca dzień nadchodzi,
Jasna na niebo Kanikuła wschodzi,
Wtenczas gospodarz niech uważa, z jakiem
Łączy się nocny miesiąc nieba znakiem.
[…]
Jan Andrzej Morsztyn 
„Kanikuła albo Psia gwiazda”

Planetoida Apophis podczas największego zbliżenia do Ziemi.  
Wizja artystyczna (fot. Adobe Stock)

Bartłomiej Zakrzewski, Instytut Fizyki UP

https://www.as.up.krakow.pl/mso-zdjecia/niebo/planetoidy/index.html
https://www.as.up.krakow.pl/mso-zdjecia/niebo/planetoidy/index.html
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„Najgorsze dni tych, którzy lubią to, co robią, są lepsze, niż najlepsze dni tych, 
którzy nie lubią tego, co robią” – to słowa Emanuela Jamesa Rohna, o których 
warto pamiętać, wybierając ścieżkę zawodową. Na początku ciekawej drogi 
często znajduje się odpowiedni kierunek studiów. Jeżeli będzie dobrze dobra-
ny do naszych predyspozycji i pasji, pomoże nam w dalszym rozwoju. O kilku 
propozycjach dla maturzystów zainteresowanych szeroko pojętą humanisty-
ką w rozmowie z Moniką Wąs opowiedziała dr Agnieszka Chłosta-Sikorska 
z Instytutu Historii i Archiwistyki UP.

jEDEN INsTyTUT,

nazwa jednostki „Instytut Historii 
i  archiwistyki” sugeruje dwa kierunki 
rozwoju naukowego i  zawodowego – 
w  placówkach oświatowych i  w  archi-
wach. Czy to mylne wrażenie?
Tak, mylne, bo Instytut Historii i Archiwi-
styki UP w trybie stacjonarnym i niesta-
cjonarnym kształci studentów na czterech 
kierunkach. Ta różnorodność sprawia, że 
przygotowujemy młodych ludzi do pracy 
w wielu rozmaitych zawodach. Kierunek 
historia, specjalność nauczycielska i  an-
tropologia, przeznaczony jest dla osób 
chcących uczyć w  szkole przedmiotów 
historia i  wiedza o  społeczeństwie, ale 
również dla edukatorów w  pozaszkol-
nych instytucjach nauki, centrach kultu-
ry, muzeach, skansenach, stowarzysze-
niach. Ponadto absolwenci tego kierunku 
mogą współpracować z galeriami sztuki, 

salonami wystawowymi i  różnymi insty-
tucjami wspierającymi badania histo-
ryczne oraz ochronę i  zabezpieczenie 
dziedzictwa narodowego. Studia archi-
wistyka, zarządzanie dokumentacją i  in-
fobrokerstwo dają absolwentom wiedzę 
i umiejętności niezbędne do wykonywa-
nia zawodu archiwisty i infobrokera, czyli 
osoby zajmującej się poszukiwaniem in-
formacji i analizą zebranych danych. Poza 
tym przygotowują do pracy na stanowi-
skach biurowych w urzędach administra-
cji publicznej, mediach, specjalistycznych 
działach dokumentacyjnych firm i przed-
siębiorstw, serwisach internetowych, 
czasopismach branżowych, agencjach 
reklamowych. Kierunek turystyka hi-
storyczna i  dziedzictwo kulturowe daje 
z kolei przygotowanie związane z plano-
waniem i  obsługą ruchu turystycznego, 

organizacją imprez turystycznych, opro-
wadzaniem wycieczek miejskich i  tere-
nowych, pilotażem wycieczek krajowych 
i  zagranicznych, pracą w biurach podró-
ży, lokalnych stowarzyszeniach i  organi-
zacjach pozarządowych działających na 
rzecz zachowania i  rozwoju dziedzictwa 
kulturowego. Proponujemy również stu-
dia niemcoznawcze i  środkowoeuropej-
skie. To unikatowy kierunek odpowiada-
jący na wyzwania rynku pracy, na którym 
istnieje zapotrzebowanie na osoby nie 
tylko znające język niemiecki, lecz także 
ustrój polityczny i  prawny niemieckiego 
obszaru językowego, jego tradycję i kul-
turę, specyfikę dawnych i współczesnych 
stosunków z Polską, umiejące samodziel-
nie diagnozować, planować i  realizować 
zadania związane z  polsko-niemieckimi 
kontaktami na różnych polach. 

a studia podyplomowe?
IHiA ma również taką ofertę, a  propo-
zycji znów jest kilka. Historia i  wiedza 
o społeczeństwie to studia podyplomowe 
przeznaczone dla nauczycieli, którzy pra-
gną doskonalić się zawodowo, pozyskać 
nowe umiejętności lub przekwalifiko-
wać się, natomiast kierunek Cracoviana 
– miasto i  region w  turystyce umożliwia 
zdobycie wiedzy teoretycznej z  zakresu 
historii i  dziedzictwa kulturowego Kra-
kowa i  Małopolski oraz praktycznych 
umiejętności, niezbędnych do podejmo-
wania działań związanych z  organizacją 
i obsługą ruchu turystycznego. Proponu-
jemy także studia Totalitaryzm – nazizm 
– Holokaust adresowane do edukatorów, 
nauczycieli, katechetów, muzealników, 
przewodników oraz wszystkich osób 
chcących pogłębić swoją wiedzę dotyczą-
cą dwudziestowiecznych totalitaryzmów, 
Zagłady i  okresu okupacji. Prowadzimy 
jeszcze dwa kierunki: turystyka histo-
ryczna, a  także zarządzanie dokumen-
tacją, infobrokerstwo i  archiwistyka, ale 
opowiedziałam już o  nich, omawiając 
studia pierwszego i drugiego stopnia. 

w jaki sposób są tworzone plany wspo-
mnianych studiów? Czy ulegają one 
znacznym zmianom na przestrzeni lat?
Plany studiów są dostosowane do obo-
wiązujących przepisów i są modyfikowa-
ne, gdy te przepisy się zmieniają. Oprócz 
tego staramy się je dostosowywać do 
oczekiwań studentów oraz do potrzeb 
rynku pracy. Obecnie zmodyfikowaliśmy 
programy, dostosowując je do wymagań 
unijnego projektu „Kompetentny na-
uczyciel – mistrz i wychowawca”. Nacisk 
został położony na kształcenie umiejęt-
ności praktycznych oraz większy kontakt 
studentów ze szkołą.Dr Agnieszka Chłosta-Sikorska prowadząca Podwieczorki w Muzeum PRL-u  

(fot. Magdalena Kasiarz)

,
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Absolwenci, którzy zgodzili się na ba-
danie, po roku od ukończenia studiów 
otrzymują drogą mailową specjalną 
ankietę dotyczącą losów zawodowych. 
Składa się ona z 41 pytań, m.in.: Jak oce-
niasz spełnienie swoich oczekiwań przez 
ukończone studia? Czy ukończone studia 
dobrze przygotowały Cię do pracy? Czy 
uważasz, że ukończone studia dają Ci 
dobrą szansę na rynku pracy? Co zdecy-
dowało o wyborze ukończonego kierun-
ku? Czy z perspektywy czasu wybrałbyś/
wybrałabyś ponownie ten sam kierunek 
studiów? Jaki jest obecnie Twój status 
zawodowy?  Czy obecna praca stanowi 
kontynuację pracy wykonywanej pod-
czas studiów? Czy obecnie wykonywana 
praca jest związana z ukończonym kie-
runkiem na UP? Czy uzyskane wykształ-
cenie na UP było pomocne w przyjęciu 
do pracy?

Ostatnie badania losów zawodowych 
absolwentów na przykładzie Wydziału 
Geograficzno-Biologicznego ukazały po-
zytywny stosunek większości absolwen-
tów do ukończonych studiów oraz do 
samego procesu kształcenia. W badaniu 
wzięło udział 58 osób, w tym 47 kobiet 
oraz 11 mężczyzn. Na pytanie: Czy ukoń-
czone studia dobrze przygotowały Cię 
do pracy? 49% ankietowanych odpowie-
działo twierdząco, a aż 86% stwierdziło, 

iż wybrali ten wydział ze względu na 
osobiste zainteresowania przedmiotem 
studiów. 48% absolwentów ponownie 
wybrałoby ten sam kierunek, a 82% 
poleciłoby Uniwersytet Pedagogiczny  
im. KEN w Krakowie swoim znajomym. 
69% ankietowanych podejmowało pracę 
zawodową podczas studiów, 43% podję-
ło pracę zawodową po ukończeniu stu-
diów, natomiast 72% wciąż kontynuuje 
edukację. 46% absolwentów podało, iż 
obecnie wykonywany zawód jest zgodny 
z ich wykształceniem. 69% przyznaje, iż 
w pracy zawodowej wykorzystuje wie-
dzę, umiejętności i kompetencje spo-
łeczne uzyskane podczas studiów.

Dzięki przeprowadzanym badaniom po-
zyskujemy informacje mające na celu 
stałe udoskonalanie jakości kształcenia 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie, jak również dostosowywanie pro-
cesu kształcenia do aktualnych potrzeb 
rynku pracy.

bADANIE lOsóW

Biuro Współpracy z Absolwenta-
mi realizuje szczegółowe badania 
losów zawodowych absolwentów, 
mające na celu analizę ich drogi 
rozwoju zawodowego. Działania 
prowadzone są od 2010 roku. Sam 
proces jest dwuetapowy. Studenci, 
zaraz po obronie dyplomu, uzupeł-
niają ankietę, wyrażając zgodę na 
udział w badaniu, bądź odmawiając 
uczestnictwa.

Aleksandra Ciejka,  
Biuro Współpracy z Absolwentami UP

zawodowych absolwentóow,

w wielu przypadkach to dodatkowe za-
jęcia pozwalają młodym ludziom naby-
wać kompetencje niezbędne na rynku 
pracy i uzupełnić wiedzę z zajęć. Czy ta 
zasada sprawdza się w IHia?
W  przypadku IHiA zajęcia, które mogły-
by być prowadzone w  sali wykładowej, 
odbywają się często w innych miejscach. 
Studenci odwiedzają m.in. muzea, gale-
rie, miejsca pamięci, archiwa, placówki 
doszkalające nauczycieli, instytucje sa-
morządowe i państwowe. Spacerują róż-
nego rodzaju szlakami. Nie ograniczamy 
się do Krakowa – odwiedzamy również 

inne polskie i zagraniczne miejscowości. 
Część z  tych wyjść i  wyjazdów studenci 
przygotowują sami – opracowują trasę, 
zajmują się sprawami organizacyjnymi, 
opowiadają o  odwiedzanych miejscach 
oraz dokonują oceny tego, co się udało 
zrealizować, a co można zrobić lepiej przy 
następnej okazji. Wielu z  nich pracuje 
jako wolontariusze w  różnego rodzaju 
instytucjach, z  którymi współpracujemy. 
Oprócz tego studenci mają możliwość 
wzięcia udziału w  warsztatach i  konfe-
rencjach, których tematyka związana jest 
z  kierunkiem ich studiów. Nasz instytut 

organizuje ich kilkanaście w  ciągu roku 
akademickiego, a  studenci pomagają 
w ich przygotowaniu. Dyrekcja IHiA chęt-
nie i  często zaprasza również polskich 
i  zagranicznych ekspertów, chociażby 
w  ramach „Kolokwium historyczno-dy-
daktycznego”, oraz świadków historii. 
Ostatnio gościliśmy Marcelego Goldma-
na, który jest ocalałym z  Holocaustu. 
Wszystkie te inicjatywy mają nadrzędny 
cel – chcemy, aby nasi studenci nabywali 
jak najwięcej praktycznych umiejętności, 
które będą przydatne w  ich życiu zawo-
dowym.

Fot. Adobe Stock
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– studiuj informatyke na UP!
Upgraduj swoją przyszłość 

Studia informatyczne realizowane w  Instytucie Informatyki UP 
stanowią trafny wybór przyszłej ścieżki zawodowej. Wysoka ja-
kość kształcenia, przyjazna atmosfera, nowoczesne programy 
zajęć, dobrze wyposażone pracownie – to hasła, które w telegra-
ficznym skrócie nas opisują.

Instytut Informatyki UP ma wieloletnie doświadczenie w  pro-
wadzeniu studiów informatycznych. Nasze plany studiów mo-
dernizowane są zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i specyfiką 
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Programy poszcze-
gólnych specjalności konsultowane są z firmami IT, dzięki cze-
mu opierają się o  aktualną wiedzę. Kładziemy duży nacisk na 
zdobywanie praktycznych umiejętności, wdrażamy nowoczesne 
rozwiązana dydaktyczne wspierające przyswajanie wiedzy.

Ogromną rolę odgrywa tutaj kadra wykładowców, wśród któ-
rych można znaleźć pasjonatów różnorodnych gałęzi informa-
tycznych, wybitnych dydaktyków, oddanych pracy naukowców, 
ale także przedstawicieli sektora biznesu i  przemysłu nowych 
technologii. Przyjazna atmosfera w  relacjach student – wykła-
dowca przekłada się na płaszczyznę współpracy pomiędzy stu-
dentami, którzy chętnie dzielą się ze sobą wiedzą i  doświad-
czeniem. W  instytucie funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe 
Informatyków, gdzie młodzi ludzie wspierają się w  procesie 
osobistego rozwoju, pracują nad projektami wykraczającymi 
poza materiał obowiązkowych zajęć, a  także organizują różne 
eventy, wychodząc tym samym do społeczności IT poza murami 
naszej uczelni. Organizujemy również seminaria naukowe, na 

które zapraszani są wyjątkowi goście – naukowcy, specjaliści, 
przedstawiciele firm IT.

Instytut Informatyki oferuje studia pierwszego oraz drugiego 
stopnia, po ukończeniu których otrzymuje się odpowiednio 
tytuł inżyniera i magistra inżyniera.

Na pierwszym stopniu studiów oferujemy trzy specjalności:

1. administracja systemami informatycznymi – studia dla osób 
chcących w  przyszłości projektować, tworzyć, wdrażać oraz 
zarządzać systemami informatycznymi, sieciowymi, bazoda-
nowymi;

2. multimedia i  technologie internetowe – studia dla osób 
chcących w przyszłości związać się z  zaawansowaną obsłu-
gą multimediów, czyli tworzeniem i obsługiwaniem aplikacji 
bazujących na przetwarzaniu dźwięku i obrazu, a także trans-
misji danych;

3. informatyka nauczycielska – zaktualizowana specjalność, 
startująca w  październiku 2019 roku. Są to nowoczesne 
studia skierowane do coraz większego grona nauczycieli 
i  trenerów IT. Osoby wybierające tę specjalność będą miały 
dwutorowe przygotowanie do pracy w sektorze nowych tech-
nologii – gruntowna wiedza informatyczna pozwoli na póź-
niejszy wybór pracy jako specjalista IT, natomiast dodatkowe 
przedmioty kierunkowe umożliwią rozwój ścieżki zawodowej 
dydaktycznej jako administrator pracowni komputerowej, na-
uczyciel lub trener IT, animator edukacyjnych inicjatyw IT czy 
projektant kursów informatycznych.

Drugi stopień studiów w profilu praktycznym kończy się nada-
niem tytułu magistra inżyniera. Absolwent, w zależności od wy-
branej przez siebie ścieżki edukacyjnej (student decyduje o niej, 
wybierając odpowiednie kursy z dostępnej na kierunku oferty), 
może uzupełnić swoją wiedzę we właściwych dla swoich zain-
teresowań i  potrzeb obszarach – programowania, konfiguracji 
systemów informatycznych, tworzenia architektury oprogramo-
wania, projektowania baz danych itp. Dodatkowo studenci roz-
wijają swoje umiejętności miękkie, tak potrzebne w pracy w bar-
dzo różnorodnych pod wieloma względami zespołach IT.

Absolwent drugiego stopnia studiów informatycznych może 
podjąć pracę jako samodzielny specjalista IT, programista, twór-
ca i administrator systemów informatycznych, projektant i ad-
ministrator baz danych, programista serwisów internetowych, 
grafik komputerowy, twórca animacji i gier komputerowych. Jest 
również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych 
i  kontynuacji edukacji w  szkołach doktorskich lub na studiach 
podyplomowych.

Nasze studia to trampolina do szczęśliwego i wygodnego życia!

Alicja Pituła, Instytut Informatyki UP

Fot. Adobe Stock

„Ludzie związani z nowymi technologiami są najbardziej 
zadowoleni ze swojej pracy – daje im satysfakcję i szczę-
ście, zapewnia odpowiedni balans między życiem prywat-
nym a zawodowym” wynika z badań firmy ADP.

,
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Najdłuższą tradycją mogą się pochwalić 
studia psodyplomowe Administracja sa-
morządowa. Cieszą się one niesłabnącą 
popularnością, o  czym świadczy fakt, że 
właśnie dobiega końca ich druga edycja. 
Dr Małgorzata Kmak, Zastępca Dyrekto-
ra IPAiE ds. dydaktycznych i  studenckich, 
i jednocześnie kierownik studiów, skrupu-
latnie dobrała kadrę dydaktyczną. Zajęcia 
są prowadzone zarówno przez doświad-
czonych praktyków, jak też cieszących się 
uznaniem teoretyków. Słuchacz otrzymuje 
niezbędny zasób wiedzy prawniczej i  ad-
ministracyjnej w połączeniu z konkretnymi 
umiejętnościami zawodowymi w  admi-
nistracji samorządowej. Kompetencje te 
dotyczą przede wszystkim organizowania 
działalności lokalnej poprzez zarządza-
nie istniejącym mieniem samorządowym, 
a także w obszarze programowania rozwo-
ju lokalnego. Należy podkreślić, że znaczna 
liczba słuchaczy to osoby już pracujące 
w administracji samorządowej, chcące po-
szerzyć swoje umiejętności.

Wejście w  życie Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady UE w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych, po-
wszechnie znanego jako RODO, oczywiście 
nie mogło pozostać niezauważone w ofer-
cie edukacyjnej IPAiE. Odpowiedzią na unij-
ną reformę ochrony danych osobowych są 
studia podyplomowe z  tego zakresu, pro-
wadzone pod kierownictwem dr Agnieszki 
Ogrodnik-Kality. Bardzo istotny jest fakt, że 
zostały objęte patronatem Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia 
prowadzone są przez osoby posiadające 
nie tylko wiedzę, ale również umiejętno-
ści praktyczne z  zakresu ochrony danych 
osobowych: Inspektorów Ochrony Danych, 
pracownika Ministerstwa Cyfryzacji, Kie-
rownika Biura Kontroli i  Bezpieczeństwa 
Informacji w  administracji rządowej oraz 
audytorów wewnętrznych. Założeniem pro-
gramu studiów jest kompleksowe podejście 
do problematyki ochrony danych osobo-
wych, dlatego są w  nim ujęte także m.in. 
zajęcia z  informacji publicznej, prawnych 

NIEZbęDNA WIEDZA

W Instytucie Prawa, Administra-
cji i Ekonomii w roku akademickim 
2018/2019 wprowadzono trzy kierun-
ki studiów podyplomowych: Admini-
stracja samorządowa, Ochrona danych 
osobowych w jednostkach administracji 
publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 
i Prawo dla urzędników nieprawników. 

Dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, Instytut 
Prawa, Administracji i Ekonomii UP

Moja decyzja o  podję-
ciu studiów podyplo-
mowych przyszła po 
15 latach od ukończe-
nia studiów magister-
skich. To bardzo długi 
okres, ale nie żałuję 
jej. Z  racji mojej pra-
cy wybór kierunku był 
jednoznaczny – prawo 

dla urzędników nieprawników. Dziś, 
kiedy moje studia dobiegają końca, 
mogę stwierdzić, że było to najlepsze, 
co ostatnio dla siebie zrobiłam.
Studia poszerzyły i  usystematyzowały 
moją wiedzę. Mogłam korzystać z do-
świadczenia wspaniałych wykładow-
ców. Program studiów jest profesjo-
nalny i  bogato przygotowany. Zawsze 
był czas, aby przedyskutować tematy 
dodatkowe, które nas szczególnie in-
teresowały. Oprócz części teoretycznej 
zagadnienia prawne były omawiane na 
przykładach z  życia wziętych, co nie-
zwykle ułatwiało naukę.
Studia to nie tylko przyswajanie no-
wych treści, to także czas i  ludzie, 
z  którymi go spędzamy. Szczerze za-
chęcam do podjęcia studiów podyplo-
mowych na kierunku prawo dla urzęd-
ników nieprawników. Nie trać czasu, 
zrób coś dla siebie!

anna wróbel, studia podyplomowe 
Prawo dla urzędników nieprawników

podstaw ochrony informacji niejawnych 
czy ochrony wizerunku.

Niezwykle cenną i  potrzebną inicjatywą 
było uruchomienie studiów podyplomo-
wych Prawo dla urzędników nieprawników. 
Ich kierownikiem jest dr hab. Grzegorz Kra-
wiec, który pełni również funkcję głównego 
specjalisty w Biurze Pełnomocnika Tereno-
wego Rzecznika Praw Obywatelskich w Ka-
towicach. To doświadczenie i  związane 
z  nim kontakty z  pracownikami urzędów 
stały się inspiracją do stworzenia programu 

Studia podyplomowe ukształtowały i doprecyzowały moje zaintere-
sowania w zakresie RODO i danych osobowych. Pierwszy semestr 
skupiał się na przekazaniu nam wiedzy teoretycznej w postaci cieka-
wych zajęć, m.in. z „Unijnej reformy Ochrony Danych Osobowych” czy 
„Ochrony danych osobowych w ustawodawstwie krajowym”. 
Kolejny semestr pozwolił nam na nabycie umiejętności m.in z „Prak-
tycznych aspektów prowadzenia audytów bezpieczeństwa informa-
cji” lub „Rodziny norm PN-ISO/IEC27000”. Najbardziej podobał mi 
się fakt, iż zajęcia prowadzone były przez osoby zajmujące się na co 

dzień ochroną danych osobowych. Dzięki temu mieliśmy szansę dowiedzieć się, jak 
stosować RODO w praktyce. Wierzę, że ukończenie studiów podyplomowych pozwoli 
mi na zdobycie pracy w tej dziedzinie. Polecam każdemu, to świetna inwestycja. 

adrian olech, studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w jednostkach ad-
ministracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)

Fot. Adobe Stock fot. z archiwum prywatnego

fot. Kinga Łukaszyk
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logopedyczne
sTUDIA

Podyplomowe Studia Logopedyczne prowadzone na Uniwersyte-
cie Pedagogicznym przez pracowników Katedry Logopedii i Zabu-
rzeń Rozwoju trwają cztery semestry. Naszym celem jest wykształ-
cenie specjalistów w zakresie budowania i usprawniania systemu 
językowego dzieci z  zaburzeniami rozwoju i osób, które utraciły 
kompetencje w wyniku uszkodzeń (np. incydentów neurologicz-
nych, wypadków komunikacyjnych).

Program
W czasie studiów student uzyskuje pełne kwalifikacje do wykony-
wania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przed-
szkolnej oraz na etapach kształcenia I  i  II w placówkach oświa-
towych, a także kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy 
ogólnego w placówkach ochrony zdrowia. Kwalifikacje dotyczą:

1. znajomości metod i technik badań logopedycznych pozwalają-
cych na diagnozowanie zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji;

2. opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy;
3. sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zabu-

rzeniami mowy;
4. opisu i interpretacji badań specjalistycznych;
5. współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pa-

cjenta w  celu ustalania metod i  trybu postępowania terapeu-
tycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Poziom kompetencji absolwenta spełnia wymagania programo-
we przewidziane w europejskich standardach kształcenia logo-
pedów.

Absolwent studiów jest przygotowany jako nauczyciel logopeda 
do pracy w następujących placówkach oświatowych:

 �  przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne;
 �  szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne;
 �  poradnie społeczno-zawodowe;
 �  gabinety logopedyczne;
 �  ośrodki szkolno-wychowawcze.

kadra
Kierownik studiów: dr hab. Marta Korendo, prof. UP

Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju 
UP w Krakowie. Wszystkie osoby pracujące w Katedrze są jednocze-
śnie logopedami-praktykami, diagnostami – posiadają specjalizacje 
m.in. z zakresu neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej 
i terapeutycznej, surdologopedii, oligofrenopedagogiki.

 �  prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek
 �  dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 �  dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UP
 �  dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
 �  dr Ewa Bielenda-Mazur
 �  dr Alicja Kabała
 �  dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 �  dr Marzena Błasiak-Tytuła
 �  dr Anna Siudak
 �  mgr Małgorzata Kuśnierz

Do współpracy zapraszani są też specjaliści z różnych dziedzin, np. 
lekarze, rehabilitanci, terapeuci.

Praktyki odbywają się w gabinetach logopedycznych w Krakowie 
i są wpisane w program studiów.

studiów. Bazą i fundamentem pracy urzęd-
nika, będącym podstawą jego działań, są 
oczywiście akty prawne. Jednocześnie – co 
jasne – nie każdy jest prawnikiem. Bogaty 
i  starannie przemyślany program studiów 
pozwala zarówno na zdobycie podstaw wie-

dzy prawniczej, jak i bardziej szczegółowych 
informacji z tego zakresu istotnych dla pracy 
urzędniczej. W związku z tym w programie 
znalazły się zajęcia m.in. z prawa cywilnego 
(część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiąza-
nia, prawo spadkowe i  rodzinne), elemen-

tów prawa karnego i administracyjnego. Na 
zajęciach uwzględniany jest kontekst relacji 
między administracją publiczną a podmiota-
mi zewnętrznymi.

Warto również zaznaczyć, że studia pody-
plomowe w IPAiE UP to nie tylko zdobywa-
nie wiedzy, ale również wspaniała atmos-
fera, otwarci i  wyrozumiali wykładowcy, 
a także okazja do nawiązania nowych zna-
jomości i przyjaźni. W grudniu 2018 roku 
kierownictwo studiów zorganizowało spo-
tkanie opłatkowe, podczas którego słu-
chacze mogli przy dźwiękach kolęd i przy 
wspólnym stole poznać się i  porozma-
wiać. W czerwcu 2019 roku, podobnie jak 
w ubiegłym roku, odbędzie się natomiast 
uroczyste absolutorium.

Oferta studiów podyplomowych Insty-
tutu Prawa, Administracji i  Ekonomii 
obejmuje także inne kierunki studiów. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z nią na stronie instytutu i podjęcia 
studiów, bo jak wskazują sami słucha-
cze, naprawdę warto.

Latem ubiegłego roku 
poczułam potrzebę zak-
tualizowania posiadanej 
wiedzy. Kierunek admi-
nistracja samorządowa 
proponował doskona-
lenie w  zakresie m.in. 
finansów publicznych, 
postepowania admini-
stracyjnego, zarządzania 

i kontroli w administracji publicznej.
Z  pewnym niepokojem pojawiłam się 
na pierwszych zajęciach. Niestety, 
moje obawy się potwierdziły. Grupa 
była nieprzyzwoicie młoda. Uznałam 
więc, że podniosę trochę średnią wie-
ku, co nikomu na złe nie wyjdzie. Dziś 
wiem, że oprócz nieprzyzwoicie mło-
dego wieku, nasza grupa jest nieprzy-

zwoicie sympatyczna, życzliwa i, rzecz 
jasna, mądra.
Pani dr Małgorzata Kmak, kierownik stu-
diów, z  pełnym profesjonalizmem wpro-
wadziła nas w tematykę strategii marke-
tingowych, odkrywając przed nami ich 
największe tajemnice. W  każdej sytuacji 
podawała nam pomocną dłoń.
Każdy z  wykładowców poszerzył nasze 
horyzonty, ubogacił nas nie tylko w wiedzę 
merytoryczną, ale też pozwolił na budowa-
nie pięknych relacji. W dzisiejszym zabie-
ganym świecie to rzecz bezcenna. Będę tu 
wracać w dobrych wspomnieniach, a być 
może, za jakiś czas, powiem po harcersku 
„przy innym ogniu, w  inną noc, do zoba-
czenia znów”.
małgorzata muzoł, studia podyplomowe 
Administracja samorządowa

Dr hab. Marta Korendo, prof. UP, Instytut Filologii Polskiej UP

fot. z archiwum prywatnego
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NIEZbADANA gENETykA

Jaka grupa zwierząt została wybrana do badań?
Projekt związany jest z biologią rozrodu alpaki (Vicugna pacos). To 
zwierzęta bardzo popularne w Ameryce Południowej, które mają 
ogromne znaczenie gospodarcze. Przede wszystkim alpaki mają 
piękną wełnę, która od lat jest eksportowana na cały świat i służy 
do produkcji wysokogatunkowych, bardzo ciepłych ubrań. Pojawił 
się jednak problem. Systematycznie od wielu lat obniża się jakość 
wełny, która traci intensywność koloru i swoje walory cieplne. Al-
paki są także wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Z mię-
sa tych zwierząt robi się znakomite steki, jednak w tej dziedzinie 
także zaobserwowano negatywne zmiany. Podjęliśmy zatem pró-
bę znalezienia przyczyny tego stanu i mamy nadzieję, że badania 
genetyczne rzucą nowe światło na ten problem. 

alpaki są zwierzętami hodowlanymi i zdarza się często, że jest 
to tak zwany chów wsobny – krzyżowane między sobą mogą po 
jakimś czasie rodzić potomstwo genetycznie ułomne. w  jakim 
stopniu ingerencja naukowców może rozwiązać ten problem?
Poprzez prowadzone badania chcemy dowiedzieć się, na czym 
polega negatywna selekcja i  utrata wartościowych genetycznie 
cech, a  także odpowiedzieć na pytanie, jak utrzymać cechy po-
żądane. Nasze działania są oparte na badaniach genetycznych 
podobnych do badań selekcyjnych, wykonywanych przy hodowli 
rasowych psów czy gołębi. Związane są one z analizą konkretnej 
grupy zwierząt, a w tym przypadku przedmiotem jest jakość na-
sienia samców alpaki. Od dawna wiadomo, że dobrym sposobem 
na podtrzymanie cech pożądanych u potomstwa przez hodowców 
jest sztuczna inseminacja właściwie dobranym nasieniem. Na Uni-
wersytecie św. Marka w Limie (hiszp. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – UNMSM) – najstarszym uniwersytecie w Ame-
ryce Południowej – istnieje bank spermy, gdzie przechowuje się 

także nasienie alpaki. Razem z naukowcami z Zakładu Fizjologii 
i Biologii Rozrodu UNMSM realizujemy ten właśnie projekt.

Podejmujecie się Państwo badań rozrodczości na możliwie naj-
wcześniejszym etapie…
Tak. Wiadomo, że nasienie można przechowywać w bankach i uży-
wać potem do inseminacji, ale istotą tego projektu jest dotarcie do 
pierwotnych komórek szlaku spermatogeniczego. 
Spermatogonia, to komórki z których powstają plemniki. Chcemy 
gromadzić i zamrażać te, które posiadają najbardziej pożądane 
cechy genetyczne, pozyskując je z kanalików nasiennych alpaki.
Przy użyciu odpowiednich markerów możemy je wyselekcjono-
wać i analizować. Jeśli jakość tych komórek jest wysoka, możemy 
uzyskać również najlepsze plemniki i przeznaczyć je do procesu 
inseminacji. Z  tej jednej, wybranej komórki powstaną miliony – 
taka jest cecha spermatogenezy. 

Sprawa wydawałaby się nieskomplikowana, ale, jak to zwykle 
bywa, diabeł tkwi w szczegółach…
Problem polega na tym, że my do końca nie wiemy, czy spermato-
gonia będzie można bezpiecznie zamrażać. Wiadomo już, że samo 
nasienie można mrozić, a zawarte w nim plemniki są potem zdolne 
do zapłodnienia, ale zastanawiamy się, czy spermatogonia po roz-
mrożeniu podejmą aktywność mejotyczną. Hipoteza podstawowa 
zakłada, że tak, ale trzeba to dokładnie zbadać i opisać. Sprawdzimy 
zatem, czy mrożenie spermatogoniów nie wpłynie na ich zdolności 
proliferacyjne, czyli do namnażania, i czy ich potencjał prokreacyjny 
będzie taki sam po zamrożeniu, jak i przed. W czasie, gdy przeby-
wamy w Polsce, naukowcy w Peru i Argentynie pobierają próbki od 
zwierząt i przeprowadzają testy genetyczne, prowadzą skompliko-
wane procedury genetyczne. W wyniku tych działań część nasienia 
zostanie zamrożona na długi czas – rok, dwa lub trzy lata.

kiedy będzie można stwierdzić, czy czas mrożenia ma znaczenie?
Przede wszystkim chodzi o to, by zapewnić idealne warunki do prze-
chowywania nasienia. Pracujemy na delikatnym i  wymagającym 
materiale genetycznym: kwas dezoksyrybonukleinowy, jego struk-
tura i kolejność nukleotydów w łańcuchu DNA może być zmieniona 
na przykład przez odziaływanie fal elektromagnetycznych o różnych 
długościach. Bank spermy musi być bardzo dobrze zabezpieczony 
przed wpływem czynników zewnętrznych – to po pierwsze. Po dru-
gie powstaje szereg pytań: czy z niedojrzałych komórek rozrodczych 
uda się uzyskać plemniki doskonałej jakości, jaką będą mieć ruchli-
wość, czy odsetek wad morfologicznych będzie taki sam, jak w świe-
żo pobranym nasieniu? Jednym słowem – czy powstały z przechowy-
wanych spermatogoniów plemnik będzie miał taką samą zdolność 
do zapłodnienia, jak plemnik bez zewnętrznej ingerencji?

Czy badania prokreacyjne obejmujące alpaki mogą mieć przeło-
żenie na inne grupy zwierząt?
Alpaki są ssakami, a  rozrodczość u ssaków przebiega według ści-
śle określonych zasad. Biorąc pod uwagę wyniki tych badań, można 
podjąć problem systematycznie malejącej płodności u  mężczyzn. 
Od ponad stu lat na świecie obserwowana jest taka tendencja. Być 
może nasze badania pomogą poznać mechanizm tego zjawiska. 
Spermatogeneza przebiega według takiego samego schematu. Mo-
żemy więc założyć, że dla badań rozrodczości alpaka będzie zwie-
rzęciem modelowym. Zatem znaczenie tych badań nie dotyczy tylko 
skali mikro, ale i makro. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do 
rozwoju badań nad płodnością wszystkich ssaków.

Z dr. hab. Robertem Stawarzem, prof. UP, Prorektorem  
ds. Rozwoju, rozmawiała Dorota Rojek-Koryzna

Rozrodczość to ciekawy temat, ale cały czas nie do końca 
odkryty. Trudno jednoznacznie założyć, że tajemnice zwią-
zane z powstawaniem nowego życia będą kiedykolwiek cał-
kowicie jasne. To wciąż dziedzina, w której trzeba prowadzić 
badania naukowe. Jeden z  międzynarodowych projektów 
dotyczący tego tematu realizowany jest z  udziałem pol-
skich badaczy. W polsko-peruwiańsko-argentyńskim projek-
cie biorą udział pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego:  
prof. dr hab. Peter Massányi i dr hab. Robert Stawarz, 
prof. UP.

Fotografia udostępniona przez dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP
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ZAlEży NAM NA jAkOŚCI…

Jak długo istnieje Pracownia Badań Społecznych?
W czerwcu 2015 roku zostało wydane rozporządzenie powołują-
ce naszą jednostkę i tę datę należy uznać za początek działalno-
ści Pracowni Badań Społecznych.

zespół działa przy Instytucie filozofii i Socjologii uP , zatem 
stosunkowo łatwo było pozyskać pierwszych pracowników, 
ale czy w ciągu tych kilku lat skład się zmieniał?
Skład Pracowni Badań Społecznych w zasadzie cały czas się po-
większał. Początkowo były to osoby najbliżej współpracujące ze 
mną. Zależało nam na skompletowaniu grupy osób z doświad-
czeniem w badaniach empirycznych. W 2015 roku warunki dla 
utworzenia takiej pracowni były wyjątkowo korzystne, byłem 
wówczas zastępcą dyrektora IFiS, więc miałem wpływ na po-
litykę kadrową. Zespół powiększył się o grono młodych i pręż-
nie działających osób. Wprowadziliśmy strukturę, która bardzo 
dobrze sprawdza się podczas wykonywania kolejnych zleceń. 

W  jednostce jest kierownik oraz dwie osoby, które mają ściśle 
określone zadania związane z tworzeniem ofert przetargowych 
w projektach komercyjnych oraz przygotowaniem i procedowa-
niem wniosków konkursowych. W skład zespołu wchodzi jeszcze 
kilkunastu badaczy, którym ze względu na profil i zainteresowa-
nia naukowe proponuję realizację zadań dopasowanych do ich 
kompetencji.

Czy wspomniani eksperci to głównie socjologowie?
Tak, chociaż od około roku współpracujemy z dr Anną Stolińską, 
która obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Matematyczno-
-Fizyczno-Technicznego i ma do dyspozycji laboratorium badań 
eyetrackingowych. Nasza kooperacja rozwija się świetnie. Ostat-
nio realizowaliśmy wspólnie jedno ze zleceń. Przyznam jednak, 
że bardzo chcielibyśmy poszerzyć nasz zespół o osoby z różnych 
dyscyplin. Myślimy o psychologach i geografach, dlatego że pro-
jekty coraz częściej mają charakter interdyscyplinarny. Obecnie 
trudno realizować duże przedsięwzięcia w  oparciu o  specjali-
stów z  jednej dziedziny. Psychologowie bywają niezbędni pod-
czas badań o charakterze behawioralnym, np. miewamy zlecenia 
dotyczące preferencji konsumentów. Wiele ludzkich zachowań 
jest ściśle związanych z przestrzenią, a geografowie są świetni 
w mapowaniu różnych zjawisk.

Jeżeli mówimy już o projektach, to czego dokładnie one doty-
czą i do kogo są skierowane?
Nasza oferta jest bardzo szeroka i można ją podzielić na trzy naj-
ważniejsze typy projektów. Do pierwszego rodzaju zaliczyłbym te 
o charakterze naukowym, realizowane np. w  ramach programów 
ministerialnych. Na początku działalności pracowni wykonaliśmy 
duże zlecenie. To był trzyletni projekt dla Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, podczas którego współpracowaliśmy 
z  Małopolskim Instytutem Kultury w  Krakowie. Dotyczył on digi-
talizacji zasobów dziedzictwa, które służą do tworzenia repozy-
toriów, umożliwiających m.in. korzystanie ze zbiorów online czy 
budowanie wirtualnych muzeów, po których możemy się poruszać 
bez wychodzenia z domu. Naszym zadaniem było opisanie stanu 
zaawansowania polskich repozytoriów zdigitalizowanych obiektów 
kultury oraz wskazanie rekomendacji dla ministerstwa i twórców 
repozytoriów, w którą stronę ten proces powinien się rozwijać.

Drugą grupę zleceń, które wykonujemy, nazwałbym projektami 
wdrożeniowymi. Realizujemy je z  funduszy unijnych. Obecnie 

Sprzedanie towaru i  usługi czy wdrożenie nowego 
programu realizowanego przez jednostki samorządu 
terytorialnego wymaga wiedzy o  potrzebach i  prefe-
rencjach odbiorców, a  te dynamicznie się zmieniają. 
Warto je poznać, aby dopasować do nich ofertę. Po-
mocą służą firmy badające przydatność i  intuicyjność 
rozwiązań zastosowanych choćby na stronach interne-
towych, czy skuteczność wdrożonych programów pro-
filaktycznych. To tylko dwa przykłady wykorzystania 
wiedzy z zakresu nauk społecznych – jest ich o wiele 
więcej. W jej zdobyciu najlepiej pomogą naukowcy. Na 
uczelni można uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki 
badań, a ta uniwersalna zasada sprawdza się na przy-
kładzie Pracowni Badań Społecznych IFiS Uniwersytetu 
Pedagogicznego. Za jakość odpowiadają bowiem naj-
wyższej klasy eksperci, którzy wykorzystują swoją wie-
dzę i  umiejętności, współpracując z  szeroko pojętym 
środowiskiem zewnętrznym. Aby dowiedzieć się, jakie 
projekty realizował do tej pory zespół dr. Mariusza 
Dzięglewskiego i  co jeszcze może zaoferować firmom 
oraz instytucjom publicznym, warto przeczytać rozmo-
wę Moniki Wąs z badaczem i kierownikiem PBS.

Fot. Adobe Stock

Fot. Adobe Stock
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równolegle wykonujemy dwa projekty. Wyjątkowo ciekawy 
jest ten dotyczący NEET, czyli młodzieży, która nie pracuje, nie 
uczy się i nie chce podejmować żadnej aktywności zawodowej 
i  edukacyjnej. Dla socjologów nie jest to nowe zjawisko. Jed-
nak samo zdiagnozowanie problemu nie wystarczy, należy szu-
kać rozwiązań. W Finlandii powstał więc program mentoringu,  
czyli indywidualnej pracy z człowiekiem, prowadzenia go do wła-
ściwego rozwiązania. Zadaniem zespołu PBS jest przeniesienie 
skandynawskiego programu na polski grunt, zmodyfikowanie go 
i  dostosowanie do naszych potrzeb i  realiów. W  ramach pracy 
prowadzimy wstępną diagnozę, testujemy konkretne produkty, 
które będą stosowane w programie, m.in. platformę e-learnin-
gową, szkolenia związane z motywowaniem osób NEET, narzę-
dzie diagnozujące kompetencje zawodowe online, proponujemy 
zmiany i udoskonalenia. Założono, że rozwiązania te będą wdro-
żone w trzydziestu instytucjach w całym kraju.

Ostatni typ projektów nazwałbym komercyjnymi, bo uczest-
niczymy w  przetargach na takich samych zasadach jak firmy 
zajmujące się badaniami społecznymi. Aktualnie realizujemy 
zlecenie dla jednego z dużych polskich miast, które obejmuje 
ocenę programów profilaktycznych dotyczących przeciwdzia-
łania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. W ra-
mach tego zlecenia prowadzimy badanie w szkołach podstawo-
wych, aby ustalić, jakie są potrzeby związane z zapobieganiem 
tym negatywnym zjawiskom.

a podczas jakiego projektu zostało wykorzystane wspomnia-
ne laboratorium badań eyetrackingowych?
Dobrym przykładem jest projekt, w którym zajmujemy się wła-
ściwie technologią. Realizujemy go dla dużej ogólnopolskiej fir-
my i polega on na przygotowaniu prototypu i stworzeniu usługi 
platformy interaktywnej, wspierającej proces zakupowy i dostar-
czającej sprzedawcom wiedzę oraz możliwości tworzenia grup 
klientów i profilowania komunikatów skierowanych do klientów. 
Konsumenci nie chcą otrzymywać wiadomości o produktach czy 
usługach, które ich nie interesują. Wszyscy wolimy spersonalizo-
wane treści, dopasowane do naszych potrzeb i preferencji. Nie 
lubimy też zbyt długo szukać informacji na stronach interneto-
wych, dlatego aplikacja, która będzie dostępna na smartfona, 
smartwatcha czy na komputer, musi spełniać jedną podstawową 

funkcję – ma być na tyle intuicyjna, aby nie wywoływała irytacji 
u klienta.

Prosiłabym jeszcze o wyjaśnienie, na czym polegają badania 
eyetrackingowe.
Urządzenie (eyetracker) śledzi ruchy gałki ocznej, gdy patrzymy 
na ekran, dzięki czemu jesteśmy w stanie zebrać szereg danych, 
m.in. skupienie wzroku na poszczególnych polach, ścieżkę wzro-
ku. Jeżeli robimy analizę stron internetowych, to możemy zauwa-
żyć i wskazać wszystkie najczęściej pojawiające się błędy, czyli 
np. problemy z nawigacją czy z nieintuicyjnymi elementami.

Czy zadanie PBS polega wtedy tylko na zebraniu danych?
Nie. Zebrane dane opracowujemy, a następnie w precyzyjnej, ale 
przystępnej formie pokazujemy zleceniodawcy główne błędy, które 
wymagają namysłu i modyfikacji. Potem przedstawiamy listę reko-
mendacji. Naszą rolą jest wskazanie elementów do poprawy czy 
udoskonalenia, ale pamiętamy, że przekazywanie informacji zwrot-
nej to delikatna materia, bo osoba tworząca np. serwis internetowy, 
jak każdy twórca, jest przywiązana do swojego dzieła. Składamy 
więc propozycje, które mogą, ale nie muszą być wdrożone. Osta-
teczne rozwiązanie zawsze jest wypadkową pracy twórcy-projek-
tanta i naszej oraz uwzględnienia celów finansowych firmy zleca-
jącej nam badanie.

liczba i  różnorodność projektów jest duża. Czy zespół Pra-
cowni Badań Społecznych korzysta z dodatkowej zewnętrznej 
pomocy?
Wsparciem dla nas są absolwenci UP , którzy ukończyli socjo-
logię. Posiadają potrzebną wiedzę i  umiejętności analityczne, 
więc przygotowujemy dla nich tylko w razie potrzeby szkolenia 
ankieterskie albo szkolenia z  zakresu technik, które chcemy 
zastosować w danym projekcie. Korzyścią dla zespołu PBS jest 
zwiększenie efektywności pracy, a dla naszych absolwentów to 
możliwość uczenia się w praktyce i zdobycia referencji. Jeżeli re-
alizujemy projekt ze środków unijnych, możemy zaproponować 
również wynagrodzenie.

Cenię współpracę z młodymi ludźmi, których uczyłem, bo mia-
łem okazję sprawdzić ich umiejętności i wiem, jakie kompeten-
cje posiadają.

NOMINACjE pROfEsORskIE 

Prof. dr hab. Marek Buś 
(Wydział Filologiczny)

– 9 maja 2019 roku 

Fot. Adobe Stock
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Jezioro Śniardwy i mazury

Pierwsza propozycja na wakacyjny wypad to nasze polskie Ma-
zury. Podróż z Krakowa trwa od 50 minut (samolot) do kilku go-
dzin (samochód, autobus, kolej). Oprócz wielu atrakcji tego rejonu  
warto odwiedzić i dokładniej poznać największe jezioro naszego 
kraju – Jezioro Śniardwy o powierzchni 113 km2. W tym celu moż-
na się wybrać na pieszą wycieczkę przez tereny wokół jeziora lub 
skorzystać z rejsu po nim (czas od 1,5 do 3 godzin).

estonia 
Ten kierunek jest szczególnie ciekawy podczas letnich miesięcy 
na półkuli północnej. W tym okresie można tam zaobserwować 
(w zależności od tego, jak daleko na północ się wybierzemy) zja-
wisko „białych nocy” lub dzień polarny. Estonia jest krajem, do 
którego dotrzemy samochodem, autobusem lub samolotem (lot 
z Warszawy trwa około 1,5 godziny). Najlepiej być tutaj 21 czerw-
ca, czyli w najdłuższy dzień roku na naszej półkuli. Optymalnym 
punktem do oglądania „białych nocy” jest teren opuszczonej hali 
koncertowej Linnahall położony nad brzegiem Zatoki Tallińskiej. 
Z jej schodów można obserwować słońce zachodzące w wodach 
Morza Bałtyckiego (22.42), które tylko na chwilę chowa się za li-
nią horyzontu. Od tego momentu jasna poświata przesuwa się 
przez kierunek północny aż do momentu wschodu słońca (04.02).

musała (Bałkany)
To idealne miejsce dla miłośników górskich wycieczek, ciekawej 
kultury oraz smacznych potraw. Szczyt Musała osiągający wy-
sokość 2925 m n.p.m. to najwyższy punkt Bułgarii oraz całego 
Półwyspu Bałkańskiego. Szlak na szczyt zaczyna się w osadzie Bo-
rovec leżącej u stóp Musały. Z Polski możemy tutaj dotrzeć samo-
chodem lub samolotem (lot do Sofii, a później autobus). Na wej-
ście na szczyt i powrót najlepiej przeznaczyć dwa dni, dzięki temu 
noc spędzimy w jednym z górskich i klimatycznych schronisk gór 
Riła. Piękne Bałkańskie widoki oraz lokalna pyszna kuchnia to tyl-
ko niektóre powody do odwiedzenia Musały.

Indie
Wyjazd do Indii jest jednym z „dalszych”, ale łatwiejszych do samo-
dzielnej organizacji. Z tego powodu ten kierunek może być naszym 

pierwszym wypadem poza kontynent europejski. Podróż do Indii 
trwa około 7 godzin (w przypadku lotu z Warszawy). Na miejscu 
mamy cały zestaw atrakcji, z których możemy skorzystać. Trekking 
w Himalajach, poranny rejs po Gangesie, spacer po plażach Goa czy 
eksploracja wnętrza tropikalnego Półwyspu Dekan to tylko niektóre 
przykłady tego, co oferują Indie. Wielkość kraju sprawia, że najwy-
godniej po nim podróżować samolotem lub pociągiem.

nowa zelandia
Nasz ostatni kierunek to według niektórych „podróżniczy raj”. 
Obecnie największą barierą jest dotarcie do tego kraju. Podróż 
z Polski, z minimum jedną przesiadką, trwa co najmniej 24 godzi-
ny. Kto już jednak tutaj trafi, nie będzie żałował nawet przez mo-
ment. Wśród „topowych” atrakcji są lodowce Alp Południowych, 
obszary wulkaniczne na Wyspie Północnej oraz dzika i zróżnico-
wana przyroda. Nowa Zelandia to także ważne miejsce na mapie 
światowej turystyki filmowej, której trasa przebiega przez tereny 
znane z zekranizowanej trylogii „Władca Pierścieni” i „Hobbit”.

Marek Żołądek, Klub Studencki „Bakałarz”

kIERUNEk
Wakacje coraz bliżej, więc warto wybrać ciekawe miej-
sce na odpoczynek. Oto kilka propozycji na interesujący 
letni wyjazd.

relaks!relaks!
Jezioro Śniardwy (fot. Marek Żołądek)

Stare miasto w Tallinie (fot. Marek Żołądek)

Rejs po rzece Ganges w mieście Rishikesh (fot. Marek Żołądek) Płaskowyż wulkaniczny Tongariro (fot. Marek Żołądek)
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Obecnie kładzie się duży nacisk na efektywne budowanie własnego 
wizerunku. To wynik dominującego kultu sukcesu, w którym wy-
rastają kolejne pokolenia. Personal branding stał się więc hasłem 
powszechnie używanym, z którym na pewno spotkał się każdy, kto 
choć raz uczestniczył w szkoleniu z autoprezentacji. Poprzeczka wy-
daje się zawieszona bardzo wysoko. Z podobną presją mogą spo-
tkać się kandydaci ubiegający się o pracę. Studentom z naszego 
uniwersytetu zależy na przedstawieniu siebie jako osoby kompe-
tentnej i godnej zaufania, dlatego często zgłaszają się do gabinetu 
doradcy po poradę dotyczącą tworzenia CV i listu motywacyjnego.

Curriculum vitae
Specjaliści z branży HR określają CV jako ulotkę reklamową lub 
ofertę handlową, której celem jest zbudowanie wizerunku profe-
sjonalisty w danej dziedzinie. Aby uniknąć powszechnych błędów 
popełnianych w CV, warto poznać najważniejsze zasady tworzenia 
aplikacji zawodowej. Oto one:

Selekcjonuj informacje
Należy pamiętać, że CV powinno powstać w odpowiedzi na kon-
kretną ofertę. Jeśli osoba zgromadziła już szereg doświadczeń na 
linii swojego rozwoju zawodowego, to koniecznie powinna wy-
brać te, które są najważniejsze z  perspektywy obecnego etapu 
kariery oraz oferty, na którą składa swoją aplikację. Mało istotne 
aktywności warto pominąć. Zasada ta odnosi się do każdej pozy-
cji uwzględnianej w CV.

zadbaj o estetykę
Warto zadbać nie tylko o wymiar merytoryczny, ale również gra-
ficzny dokumentu. W  tym celu można się posłużyć gotowymi 
wzorami dostępnymi w Internecie lub stworzyć własny oryginalny 
szablon. To ostatnie rozwiązanie szczególnie polecamy studen-
tom reprezentującym branże kreatywne, np. Digital Design, Art 
& Design, wzornictwo czy grafikę. Osoby studiujące wymienione 
kierunki często podchodzą do projektowania CV z konkretną kon-
cepcją, łamiąc konwencję tradycyjnego wyglądu tego dokumen-
tu. Przypominamy jednak, że to, co jest wskazane dla kierunków 
artystycznych, niekoniecznie sprawdzi się w  innych branżach. 
Należy pamiętać, że dobór szaty graficznej w  CV powinien być 
spójny z  naszą profesją. Warto zachować umiar w  tym obsza-
rze. Wiele interesujących szablonów można znaleźć na stronie:  
www.canva.com. 

Pochwal się umiejętnościami
Badania przeprowadzone przez firmę CareerBuilder na grupie 
dwóch tysięcy menedżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji wyka-
zały, że aż 35 procent rekruterów odrzuca aplikacje kandydatów 
z uwagi na brak kluczowych umiejętności w CV. Należy pamiętać, 
że nasze kompetencje mogą wynikać z doświadczenia, kierunku 
studiów oraz odbytych szkoleń. Przygotowując tę pozycję w doku-
mencie, warto całościowo przeanalizować swój kapitał doświad-
czeń i odpowiedzieć sobie na pytanie: czego się nauczyłem/na-
uczyłam w wyniku każdej podjętej aktywności?

list motywacyjny
Poprawnie napisany list motywacyjny zwiększa szanse na zdoby-
cie wybranego stanowiska. Z obowiązkiem przesłania go można 
się spotkać w ogłoszeniach dotyczących pracy w administracji pu-
blicznej. Redagując list, warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek:

zwróć uwagę czytającego
Jak to zrobić? Przed rozpoczęciem pisania kandydat powinien 
uważnie zapoznać się z  ogłoszeniem przedstawiającym ofertę 
pracy. Przeanalizować, jakich doświadczeń i umiejętności wyma-
ga pracodawca, np. czy trzeba mieć ukończone kursy językowe, 
sprzedażowe lub inne. Warto zanotować wnioski i  zastanowić 
się nad swoimi zdolnościami zawodowymi, które będą przydatne 
na stanowisku. Często wyodrębnienie swoich mocnych i słabych 
stron nie jest proste, dlatego bardzo pomocna jest wizyta w gabi-
necie doradcy zawodowego, w celu wykonania testu predyspozy-
cji zawodowych. Po wykonaniu badania można uzyskać informa-
cję zwrotną od doradcy na temat swoich atutów i predyspozycji. 
Te wiadomości w połączeniu z własnym doświadczeniem zawo-
dowym można zamieścić w liście. Wyjątkowo dobrze postrzegane 
są takie listy motywacyjne, w których wskazuje się umiejętności 
i kontekst, w których się je nabyło lub zweryfikowało, np. praca 
dodatkowa związana z  obsługą klienta, którą wielu studentów 
podejmuje, uczy nawiązywania relacji biznesowych, komunikacji, 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami lub klientami, a wyjazd za-
robkowy za granicę podczas wakacji może być przykładem szyb-
kiej adaptacji do różnych, często zmieniających się sytuacji. Warto 

Dagmara Romanowska-Dworak, Justyna Chyla,  
Akademickie Biuro Karier UP

kREOWANIE WIZERUNkU

 rozpoczyna sięe od CV
Niektórzy specjaliści podkreślają, że CV oraz list motywa-
cyjny wciąż są nieodłącznym pakietem towarzyszącym 
każdemu procesowi rekrutacji. Inni eksperci natomiast 
twierdzą, że list motywacyjny nie ma już wysokiej mocy 
sprawczej, w związku z tym jest niewielkie prawdopo-
dobieństwo, że jakikolwiek rekruter zapozna się z nim 
w całości. Jaka jest prawda? Aby się tego dowiedzieć, 
warto przeczytać ten artykuł i skorzystać z naszych pod-
powiedzi.

Fot. Adobe Stock

,

http://www.canva.com
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odnosić się w  liście motywacyjnym do takich konkretnych przy-
kładów zgromadzonych jeszcze podczas studiów. 

Spersonalizuj treści
Jeden list motywacyjny wysyłany do kilku pracodawców to błąd. 
Zaleca się, aby dokument dostosowany był do konkretnej oferty 
i firmy. To zwiększa szanse kandydata w procesie rekrutacji. 

Bądź konkretny
Podobnie jak w przypadku CV, tak i w liście motywacyjnym zwię-
złość, rzeczowość i merytoryczność jest bardzo ceniona.

Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych
List można zacząć od słów „Szanowni Państwo”, w treści dodawać 

„Państwo”, tak aby dokument nie sprawiał wrażenia bezosobowe-
go. Kończąc, wypada się pożegnać. Można zrobić to np. sformuło-
waniem: „Z wyrazami szacunku”.

zamieść dane
Dane kontaktowe kandydata powinny znajdować się w  lewym 
górnym rogu listu. Adres i  nazwę pracodawcy umieszcza się 
w prawym górnym rogu, pod datą i miejscowością. 

Sprawdź
Kończąc redagowanie dokumentu, warto sprawdzić jeszcze, czy 
list wygląda przejrzyście i czy nie zawiera błędów. Idealnie będzie, 
jeśli treść zmieści się na jednej stronie. 

Przeczytaj o nas
W  działaniach promocyjnych i  informacyjnych wykorzystujemy 
szeroki wachlarz narzędzi i  kanałów. Na bieżąco weryfikujemy 
i aktualizujemy profile uniwersytetu na najpopularniejszych porta-
lach edukacyjnych, redagujemy stronę internetową UP i zamiesz-
czamy posty na Facebooku, gdzie można znaleźć aktualności do-
tyczące kierunków studiów, ale i życia uczelni. Jesteśmy obecni na 
Instagramie i prowadzimy kanał na YouTube. Chętnie dzielimy się 
sukcesami naszych studentów, doktorantów i  pracowników na-
ukowych. Przypominamy także o cyklicznych wydarzenia nauko-
wych, kulturalnych i  tych związanych ze sztuką. Studiowanie to 
nabywanie wiedzy z książek i podczas wykładów, ale także udział 
w spotkaniach z artystami, przedsiębiorcami itp. Warto wiedzieć, 
że UP ma szeroką ofertę takich wydarzeń i korzystać z wielu moż-
liwości właśnie w tym okresie życia.

Spotkaj się z nami
Jednym z najważniejszych wydarzeń na Uniwersytecie Pedago-
gicznym, które na stałe wpisało się do kalendarza, jest Dzień 
Otwarty (o  tegorocznym możecie przeczytać w poprzednim wy-
daniu „Commentarii Academici”). To jednak nie jedyna okazja do 
rozmowy o  studiach. Okres zimowo-wiosenny to również targi 
edukacyjne odbywające się w całej Polsce. Pracownicy Biura Pro-
mocji i studenci UP co roku wyjeżdżają do takich miast jak War-
szawa, Poznań, Rzeszów, Katowice czy Lublin. Równie chętnie 
bierzemy udział w spotkaniach edukacyjnych w mniejszych miej-
scowościach na terenie województw małopolskiego i podkarpac-
kiego. W tym roku odwiedziliśmy: Oświęcim, Wieliczkę, Bochnię, 
Jasło, Brzozów, Sanok, Pszczynę, Przemyśl i Dębicę. Takie rozwią-
zanie to duże ułatwienie dla maturzysty, który przychodząc do 
naszego stoiska, może poznać aktualną ofertę, dowiedzieć się 
więcej o procesie rekrutacji, a także otrzymać folder informacyj-
ny. Jednak to nadal nie ostatnia okazja do zadawania pytań i uzy-

skania odpowiedzi dotyczących studiowania na UP. Odwiedzamy 
uczniów szkół, z  którymi nawiązaliśmy współpracę, a  jest ich 
z każdym rokiem coraz więcej. Wstępem do rozmowy jest prezen-
tacja multimedialna, bo część wątpliwości można rozwiać już na 
początku.

napisz do nas
Kontakt za pośrednictwem portali społecznościowych to dziś naj-
skuteczniejszy sposób komunikacji. Chętnie i szybko opowiadamy 
na wszystkie pytania zadawane przez maturzystów i studentów. 
Od niedawna prowadzimy też grupy na Facebooku UP: Studencka 
oraz UP: Rekrutacja – zachęcamy do dołączenia!

gDZIE
Justyna Staniszewska, Biuro Promocji UP

szukaćc informacji o
Maturzysta może dziś skorzystać z wielu ścieżek rozwoju, 
ale w jaki sposób ma znaleźć swoją? W społeczeństwie in-
formacyjnym, w którym obecnie żyjemy, otrzymujemy co-
dziennie ogromną ilość danych, ale coraz trudniej o rzetel-
ną i sprawdzoną wiedzę. Aby wybrać odpowiedni kierunek 
studiów, warto skorzystać z  pomocy pracowników Biura 
Promocji UP , którzy chętnie udzielają odpowiedzi na wiele 
pytań, zarówno offline, jak i online.

?

Zdjęcia: Natalia Wrzeszcz

,
Up



SZKOŁA MISTRZÓW   31  nr 8 maj–czerwiec 2019

Do udziału w  projekcie zakwalifikowa-
nych zostało dziesięć małopolskich szkół 
podstawowych, a  w  każdej ze szkół 
wybranych zostało dwudziestu pięciu 
uczniów o  największych predyspozy-
cjach do pełnienia roli mediatorów ró-

wieśniczych. Od listopada do kwietnia 
uczniowie uczestniczyli w  warsztatach 
prowadzonych cyklicznie przez pracow-
ników Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Zajęcia odbywały się w  modułach obej-
mujących tematycznie:

 � psychologię konfliktu
 � podstawy prawa cywilnego i karnego 

w mediacjach
 � socjologiczne uwarunkowania sporów
 � komunikację interpersonalną
 � mediacje rówieśnicze w praktyce.

Uczestnicy projektu ponadto brali udział 
w spotkaniach tutorskich, których efek-
tem są ich autorskie propozycje w zakre-
sie rozwiązywania konfliktów w szkole.

Zaprezentowanie wyników projektu 
i  podsumowanie efektów miało miej-
sce podczas wyjątkowego wydarzenia, 
którym był „Festiwal Mediacji Rówie-
śniczych”. Festiwal odbył się 9 maja 
w  Europejskim Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Uniwersytetu Pedago-
gicznego. Wzięli w  nim udział uczestni-
cy projektu – odtąd młodzi mediatorzy 
szkolni – wraz z nauczycielami, pracow-
nicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu 
Pedagogicznego oraz studenci. Podczas 
festiwalu zaprezentowane zostały efekty 
prac tutorskich.

Kolejną edycję projektu zaplanowano na 
jesień.

Od 1 września 2018 roku do 31 lipca 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicz-
nym realizowany jest projekt „Akademia Mediacji Rówieśniczych”. Kierowni-
kiem projektu jest mgr Anna Duda ze Studium Kształcenia Nauczycieli. Celem 
projektu jest podniesienie poziomu kompetencji mediacyjnych oraz wiedzy 
prawnej uczniów szkół podstawowych.

sZkOłA MIsTRZóW

Anna K. Duda, Studium Kształcenia Nauczycieli UP
dr Anna Mróz, Instytut Nauk o Wychowaniu UP

Akademia Mediacji Roówiesśniczych
,

Fotografie udostępnione przez autorki

, ,
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