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Zmiany w nauce i szkole wyższej
Zakończyła się długa dyskusja w środowisku akademickim i Sejm RP 20 lipca
2018 roku przyjął Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nazwanej również Ustawą 2.0
„Konstytucja dla nauki”.
Reforma ma na celu stworzenie warunków do rozwoju polskiej nauki, a także
kształcenie kadr przyszłości. Zmienia podejście do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.
Zapowiadane są rozporządzenia w sprawie ograniczenia dyscyplin naukowych,
nowych zasad ewaluacji – parametryzacji działalności naukowej i kategoryzacji punktowej czasopism i wydawnictw naukowych. Trwają prace nad ustawą powołującą Sieć
Badawczą Łukasiewicz.
Zapowiada się więc pracowity, gorący nowy rok akademicki, również kolejne
wyzwania przed naszym czasopismem.
Niniejszy numer Edukacji Ustawicznej Dorosłych dedykowany jest dr. hab. Franciszkowi Szloskowi – prof. nadzw. APS – Jubilatowi-Mistrzowi innowacji pedagogicznych – jak pisze prof. S.M. Kwiatkowski, a przede wszystkim człowiekowi skupiającemu na cyklicznych seminariach Badanie – Dojrzewanie – Rozwój środowisko
pedagogiki pracy i andragogiki, przewodzącemu w utrzymaniu i rozwoju tożsamości
pedagogiki pracy w codziennych działaniach, wspierającemu badania, dojrzewanie
i rozwój naukowy wielu pokoleń pedagogów.
Zwrócę uwagę na problematykę edukacji obywatelskiej dorosłych przedstawioną
w artykule Anny Kławsiuć-Zduńczyk, a także kreowanie współczesności w szkole
Elżbiety Gaweł-Luty.
Cały rozdział poświęcony jest edukacji dla bezpieczeństwa, w tym roli środków
masowego przekazu (Elżbieta Sałata, Aleksander Piecuch), a także zagrożeń bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i edukacji przeciw przemocy.
Rekomendujemy zainteresowanie cykliczną konferencją Biografie rodzinne
i uczenie się prof. Elżbiety Dubas.
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Zapowiadam kolejny 102 numer czasopisma w całości poświęcony projektowi
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz ich upowszechnieniu za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji (www.infodoradca.edu.pl).

Changes in science and higher education
The long discussion in the academic environment has been finalized and the Sejm
of the Republic of Poland on July 20, 2018, adopted the Law on Higher Education and
Science by Act 2.0 “Constitution for Science”.
The reform aims to create conditions for the development of Polish science, as
well as to educate staff of the future. It changes the approach to scientific research,
teaching students and university management.
Regulations are announced on the limitation of scientific disciplines, new rules
for evaluation – parametrisation of scientific activity as well as categorization of
journals and scientific publications. Work is in progress on the law establishing the
Łukasiewicz network.
It promises to be a busy, hot new academic year, also the next challenges to the
new journal.
This issue of the Polish Journal of Continuing Education is dedicated to dr. hab.
Franciszek Szlosek – Associate Professor of APS – a Jubilarian-Master of pedagogical
innovations – as stated by Professor S.M. Kwiatkowski, and above all, a man
gathering the environment of work pedagogy and andragogy at cyclical seminars
Research – Adolescence – Development, a leader of the maintenance and development
of the identity of work pedagogy in everyday activities supporting research,
adolescence and scientific development of many generations of pedagogues.
I want to draw attention to the issues of adult civic education presented in the
article by Anna Kławsiuć-Zduńczyk, as well as creation of the present time at school
by Elżbieta Gaweł-Luty.
The entire chapter is devoted to education for security, including the role of mass
media (Elżbieta Sałata, Aleksander Piecuch), security threats in the public space and
education against violence.
We recommend the cyclical conference “Family biographies and learning” by
prof. Elżbieta Dubas.
I am announcing another 102 issue of the journal entirely devoted to the project
“Developing, supplementing and updating information about occupations and its
dissemination with the use of modern communication tools – INFODORADCA +”.
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