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Szanowny Pan
Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Dziekan
I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Szanowny Panie Dziekanie, niniejszym przekazuję wcześniej zaakceptowany przez
Prezydium Komitetu plan pracy z terminami plenarnych posiedzeń Komitetu Nauk Pedagogicznych
PAN w 2015 r.:
1. Problemy pedagogiki i edukacji specjalnej – Warszawa, 24 lutego 2015 (Pałac Kultury i
Nauki);
2. Kształcenie nauczycieli oraz pedagogów w Polsce – Szczecin, 26-27 czerwca 2015 r.
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego). Posiedzenie Komitetu Nauk
Pedagogicznych zostanie połączone z udziałem dziekanów Wydziałów Pedagogicznych i
władz jednostek akademickich kształcących nauczycieli i pedagogów;
3. Nauczyciel akademicki jako uczony czy zawodowiec? - Pułtusk, 12-13 września 2015.
4. Prezydium KNP PAN – Warszawa – listopad 2015

Staramy się tak organizować posiedzenia Prezydium, by odbywały się – w przypadku
odbywania debat KNP PAN poza Warszawą - dzień przed nimi, by nie obciążać kosztami PAN. Do
końca kadencji KNP PAN zamierza zgodnie z normami statutowymi i regulaminowymi oraz
przyjętym zakresem programowym:
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1. kontynuować intensywne wspieranie i kształcenie kadr naukowych w kraju
a) XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN w Pułtusku;
b) Uczestniczenie w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i na tytuł
naukowy profesora w roli recenzentów czy konsultantów;
c) posiedzenia zespołów samokształceniowych oraz specjalistycznych doktorantów i
doktorów w zakresie projektowania i metodologii badań naukowych w pedagogice;
d) upowszechnianie via Newsletter i portal KNP PAN informacji o konferencjach
naukowych w kraju;
e) prowadzenie strony „Promotor pomocniczy”, która ułatwia pozyskiwanie roli promotora
pomocniczego przez profesorów dzięki zamieszczonym na niej aplikacjom o dorobku i
specjalności naukowej doktorów nauk w zakresie pedagogiki;
f) organizowanie otwartych posiedzeń KNP PAN
g) podejmowanie współpracy z innymi komitetami naukowymi PAN.
2. wydawać:
a) serię monografii autorskich z subdyscyplin pedagogicznych oraz
b) krytyczną edycję zbiorowych studiów pod red. H.M. Dudzikowej i H. Kwiatkowskiej
„Palące problemy współczesnej edukacji”
c) jedyne czasopismo – dofinansowywane ze środków PAN (DUN) – Rocznik
Pedagogiczny
3. wspierać patronacko oraz naukowo (recenzowanie, pozyskiwanie autorów itp.) redakcje
czasopism zespołów problemowych KNP PAN oraz rady naukowe/programowe
ogólnopolskich czy międzynarodowych konferencji naukowych;
4. dokonać podsumowania czteroletniej działalności KNP PAN;
a) przeprowadzić jakościową ocenę prac zespołów problemowych oraz sekcji KNP PAN,
by przekazać na kolejną kadencję raport o stanie akademickiego środowiska
pedagogicznego w kraju.
b) Odnieść się do Sprawozdania przewodniczącego KNP PAN z czteroletniej działalności;
5. kontynuować współpracę z Ukraińskim Komitetem Nauk Pedagogicznych (wspólne
konferencje, wydawanie czasopism i rozpraw).
6. kontynuować aktywną obecność w przestrzeni publicznej profesorów i doktorów nauk
pedagogicznych jako ekspertów w sprawach kształcenia, wychowania i szkolnictwa
wyższego;
7. przygotowywać na bieżąco ekspertyzy i opinie projektów aktów prawnych kierowanych
do KNP PAN przez MEN i MNiSW.
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8. opiniować uchwały, programy, inicjatywy organizacji i instytucji pozarządowych oraz
środowisk socjalizacyjno-wychowawczych w zakresie szeroko pojmowanej edukacji.
9. wspierać kluczowe dla PAN (szczególnie dla Wydziału I) inicjatywy i działania w skali
ogólnopolskiej czy międzynarodowej.
10. uczestniczyć w organach eksperckich/komitetach naukowych kapituł konkursowych w
obszarze nauki i edukacji.
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