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Z KRONIKI1

PRACE MNISW NAD USTAWĄ 2.0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace nad opracowa-
niem nowych podstaw prawnych dla funkcjonowania polskiej nauki i szkolnic-
twa wyższego, tzw. Ustawy 2.0, która ma obowiązywać od 1 października 2018 
roku. W ramach ogłoszonego konkursu, resort nauki w maju 2016 roku przyznał 
granty na opracowanie i skonsultowanie założeń Ustawy 2.0 trzem niezależ-
nym zespołom, kierowanym przez: prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, prof. Huberta Izdebskiego z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-
Społecznego i dra hab. Arkadiusza Radwana z Instytutu Allerhanda. MNiSW 
prowadziło dalsze debaty w postaci konferencji programowych w ramach tzw. 
Narodowego Kongresu Nauki:
• Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni (Rzeszów, 

20–21.10.2016);
• Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce (Toruń, 24–25.11.2016);
• Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności 

(Wrocław, 8–9.12.2016);
• Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej (Katowice, 26–27.01.2017);
• Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych (Poznań, 23–24.02.2017);
• Doskonałość akademicka – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia 

(Lublin, 29–30.03.2017);
• Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instru-

menty zmian (Gdańsk, 26–27.04.2017);
• Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25–26.05.2017);
• Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (Warszawa, 19–20.06.2017).

Cykl spotkań naukowych zwieńczony został Narodowym Kongresem 
Nauki, który odbył się 19–20 września 2017 roku w Krakowie. Proponowane 
zmiany wywołały szeroką dyskusję w środowisku akademickim, obecną także 
w artykułach publikowanych na łamach niniejszego tomu Rocznika.

1 Na podstawie Biuletynów Informacyjnych KNP PAN: numery od 168Z (17.12.2016 r.) do 202Z 
(22.09.2017 r.) oraz witryn internetowych: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com; http://www.
pan.uz.zgora.pl.
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NOMINACJE PROFESORSKIE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, podczas uroczystości 
w Pałacu Prezydenckim 8 października 2014 roku, wręczył akty nominacyjne 
nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Akty nominacyjne 
otrzymali m.in.:
– Ewa Ogrodzka-Mazur z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – profesor 

nauk społecznych,
– Romuald Grzybowski z Uniwersytetu Gdańskiego – profesor nauk spo-

łecznych.

XXXI LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KNP PAN

Tegoroczna, już XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, organizowana 
przez KNP PAN, odbyła się w dniach 11–16 września w Katolickim Centrum Kul-
tury „Dobre Miejsce” w Warszawie. Naukowym kierownikiem Szkoły była (po 
raz dwudziesty czwarty) prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa, a rolę gospodarza 
i współorganizatora Szkoły pełnił Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentowany przede wszyst-
kim przez dziekana ks. prof. dr. hab. Jana Niewęgłowskiego. Pracę zespołu orga-
nizacyjnego Szkoły koordynował tegoroczny Sekretariat Naukowy – Prezydenci 
Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN, kadencji 2016/2017 – dr Kinga 
Krawiecka oraz dr Maciej Ciechomski.

Młodzi pedagodzy z kilkunastu polskich ośrodków akademickich, z udzia-
łem znamienitych profesorów, obradowali wokół tematu: Problemy z własnym 
lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego. W interdyscyplinarnym gronie 
podjęto refl eksję nad kwestiami szczegółowymi, takimi jak: funkcje języka 
w procesie wiedzo-twórczym; osobliwości języka szkół, nurtów, paradygma-
tów w naukach humanistycznych i społecznych; odmiany stylowe współczesnej 
polszczyzny jako oferta dla pedagogów; strategie pisania tekstów (również na 
awans naukowy). Uczestnicy mogli wziąć udział w wykładach, seminariach 
tematycznych, warsztatach i wreszcie uzyskać konsultacje następujących pro-
fesorów (kolejność alfabetyczna): Maria Dudzikowa (UAM), Marek Furmanek, 
(UZ), Stanisław Gajda (UO), Andrzej Góralski (APS), Jolanta Maćkiewicz (UG), 
Jan Niewęgłowski (UKSW), Krzysztof Rubacha (UMK), Tadeusz Sławek (UŚ), 
Witold Starnawski (UKSW), Janusz Surzykiewicz (UKSW), Bogusław Śliwer-
ski (UŁ), Irena Wojnar (UW), Marek Wroński (PWSZ w Kaliszu), Mariusz 
Zemło (KUL).

Teksty wystąpień młodych adeptów nauk pedagogicznych, po pozytywnej 
recenzji, zostaną opublikowane w najbliższym numerze Zeszytów Naukowych 
Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN, zaś wyróżnione Nagrodą Audy-
torium ukażą się na łamach kolejnego numeru „Rocznika Pedagogicznego”. 
Zamieszczone w nim zostanie także obszerne sprawozdanie z tegorocznej Szkoły.
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NOWE ZESPOŁY SUBDYSCYPLINARNE I PROBLEMOWE PRZY KNP PAN

Pierwsze posiedzenie Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa, powo-
łanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, odbyło się 27 stycznia 
2017 roku w Auli Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Zespołowi przewodniczył prof. zw. dr hab. Ryszard Bera 
(UMCS w Lublinie).

Subdyscyplinarny Zespół Metodologii Badań Pedagogicznych przy 
KNP PAN, 25 kwietnia 2017 roku zainaugurował działalność posiedzeniem na 
Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Przewodniczącym Zespołu został dr Sławomir Pasikowski (przy współpracy 
prof. dra hab. Krzysztofa Rubachy).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. dr hab. Ewa Maria Filipiak otrzymała Nagrodę Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok w kategorii „za osiągnięcia dydaktyczne 
indywidualne i zespołowe”. Kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kul-
turą Edukacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy została nagrodzona za najważniejsze, oryginalne osiągnięcie 
dydaktyczne jakim jest projekt Akademickie Centrum Kreatywności przy 
UKW w Bydgoszczy. Nagrodę wręczono podczas gali odbywającej się 9 grudnia 
2016 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) otrzymała Wyróżnienie Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego za „wybitną monografi ę z zakresu nauk pedagogicznych 
lub nauk pokrewnych, mającą istotny wpływ na rozwój polskiej myśli pedago-
gicznej”. Nagroda została przyznana 15 marca 2017 roku za monografi ę Elitarne 
szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkuren-
cyjną (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2015).

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób 
w polskiej medycynie (49. pozycja spośród ponad 300 nominowanych osób). 
Prof. Izdebski, pedagog, autor powszechnie znanych i cenionych badań seksual-
ności Polaków, jest jedynym nie-lekarzem w tej kategorii. Ranking stanowiący 
zestawienie najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia tworzony jest od 
ponad 10 lat przez jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję „Pulsu 
Medycyny”.

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki) znalazł się 
w gronie osób wyróżnionych w ramach konkursu „Łódzkie Eureka 2016”, 
w kategorii „Nauka”. Nagrodę przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 
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i techniczne. Uroczyste wręczenie Statuetek nastąpiło 4 kwietnia 2017 roku pod-
czas inauguracji XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński został uhonorowany Medalem 
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza „Za 
zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej”. Uroczystość wręczenia Medalu 
odbyła się 13 czerwca 2017 roku podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
WSE UAM w Poznaniu. Sprawozdanie z uroczystości zamieszczamy na łamach 
niniejszego tomu Rocznika.

Marta Santos Pais – Specjalna Reprezentantka Sekretarza Generalnego 
ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci została wyróżniona tytułem Doktora Honoris 
Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warsza-
wie. Uroczystość nadania tytułu miała miejsce 13 września 2017 roku podczas 
uroczystego posiedzenia Senatu APS, obchodzącej swój Jubileusz 95-lecia.

Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nadał  
tytuł Doktora Honoris Causa KUL Jana Pawła II prof. zw. dr. hab. Bogusławowi 
Śliwerskiemu. Uroczystość odbyła się  26 października 2017 r.

W drugiej edycji Ranking of scientists in Polish Institutions according 
to their Google Scholar Citations public profi les, wśród 2601 naukowców 
z wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce znalazło się sześcioro 
pedagogów: Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki; h-index = 19, cytowania 
= 1233), Maciej Karwowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M Grzego-
rzewskiej w Warszawie; h-index = 18; cytowania = 801), Tomasz Szkudlarek 
(Uniwersytet Gdański; h-index = 14, cytowania = 833); Kazimierz Wenta (Poli-
technika Koszalińska; h-index = 14; cytowania = 824), Jacek Pyżalski (Uni-
wersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu; h-index = 10, cytowania = 843), 
Stanisław Juszczyk (Uniwersytet Wrocławski; h-index = 10, cytowania = 445).

Publikacja prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego pt. KSIĄŻKI (nie)
godne czytania? (Wydanie I, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017) 
została wybrana „Najlepszą książką na lato 2017”, w kategorii „Perły z Lamusa”. 
W plebiscycie organizowanym przez wortal Granice.pl oddano ponad 40 tysięcy 
głosów. O uznanie jurorów (profesjonalistów zajmujących się rynkiem książki) 
i czytelników (głosujących za pośrednictwem strony www.ksiazkanalato.pl) kon-
kurowało kilkadziesiąt nowości wydawniczych – m.in. powieści obyczajowych, 
poradników, książek z pedagogiki i psychologii czy literatura dla młodych czy-
telników.


