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Instytut Nauk o Edukacji (Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji – Uniwer-
sytet Śląski) kontynuował w 2011 roku intensywną działalność naukowo-badaw-
czą i dydaktyczną, obejmującą prowadzenie przez poszczególne zakłady badań 
naukowych, procesu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 
I i II stopnia, popularyzację wiedzy pedagogicznej w postaci publikacji, rozpraw 
i studiów naukowych, jak również awanse naukowe pracowników oraz nagrody 
i wyróżnienia.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów 28 marca 2011 roku przyznała 
Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych 
w dyscyplinie pedagogika.

Pracownikom Instytutu Nauk o Edukacji w roku 2011 nadano stopień dok-
tora habilitowanego (2 osoby), stopień doktora (2 osoby) oraz 1 osoba otwarła 
przewód doktorski na macierzystym Wydziale.

Osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników Instytutu związane są rów-
nież z prowadzonymi badaniami statutowymi, a wyróżnione obszary badań 
mają ścisły związek z prowadzonymi przez Instytut specjalnościami, jak również 
poszerzają w znacznym zakresie dorobek naukowy różnych subdyscyplin peda-
gogicznych. Badania obejmują wybrane problemy teoretyczne, metodologiczne 
oraz metodyczne pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki kul-
tury, pedagogiki twórczości, pedagogiki wielo- i międzykulturowej, pedagogiki 
specjalnej, historii myśli pedagogicznej, filozofii wychowania – przedstawione 
w  licznych monografiach, pracach pod redakcją oraz artykułach przygotowa-
nych przez pracowników Instytutu. Na szczególną uwagę zasługują ukazujące 
się systematycznie serie wydawnicze:

Edukacja międzykulturowa, przygotowywana przez pracowników Zakładu 
Pedagogiki Ogólnej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. T. Lewowic-
kiego. Uwagę badaczy – współautorów kolejnych tomów – skupiają środowiska 
wychowawcze (rodzina, szkoła, społeczności lokalne, kościoły różnych wyznań), 
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problemy polityki społecznej i oświatowej, socjalizacji i kształtowania tożsa-
mości, pracy nauczyciela w warunkach wielokulturowości oraz socjopatologii 
pogranicza. Zagadnienia te przedstawione są w odczytaniach właściwych peda-
gogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznaw-
stwu, historii (i innych dyscyplin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). 
Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby 
ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji wyników badań. Se-
ria obejmuje 45 tomów, w roku 2011 ukazały się 3 publikacje, kolejne 3 tomy 
zostały złożone do druku.

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 
– redaktorzy naukowi dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica, dr Anna Klinik, seria 
obejmująca dotychczas 13 tomów, będąca wielozakresowym ujęciem zagadnień 
dotyczących kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych, ukazywanym 
na tle szerszych zmian społecznych i edukacyjnych zachodzących w Polsce i na 
świecie. W roku 2011 ukazał się pierwszy tom, kolejny został złożony do druku.

„Dialog bez Granic” – międzynarodowa seria wydawnicza poświęcona róż-
nym wymiarom współbycia „ponad granicami” – rodzinnego, religijnego czy 
wspólnocie dziedzictwa kulturowego – redaktorzy naukowi: prof. zw. dr hab. 
W.  Korzeniowska, dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn. W roku 2011 ukazał się 
kolejny – IV tom.

„Studia z Filozofii Polskiej” – redaktorzy naukowi – dr hab. Marek Rembierz, 
dr hab. Krzysztof Śleziński, seria wydawana przez Polskie Towarzystwo Filozo-
ficzne Oddział w Cieszynie oraz Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Biel-
sku-Białej. W roku 2011 ukazał się V tom, kolejny – VI został złożony do druku.

„Edukacja Małego Dziecka” – poświęcona kształceniu i wychowaniu małego 
dziecka w Polsce i na świecie. Intencją redaktorów naukowych serii – dr hab. 
prof. UŚ Urszuli Szuścik i dr hab. prof. UŚ Ewy Ogrodzkiej-Mazur jest zwró-
cenie uwagi na kwestie dotyczące m.in.: społecznych i kulturowych kontekstów 
współczesnych przemian edukacyjnych w wychowaniu i kształceniu dziecka; 
teoretycznych i praktycznych problemów wychowania przedszkolnego i zinte-
growanej edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy motywów poznawania świata 
i uczenia się dziecka; współczesnego procesu kształcenia i jego ewaluacji w kon-
tekście potrzeb dziecka; zaniedbanych wymiarów edukacji elementarnej – aksjo-
logicznego, regionalnego, międzykulturowego, artystycznego, zdrowotnego itp.; 
pracy nauczyciela w różnorodnych środowiskach edukacyjnych – przedszkolu, 
szkole, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych 
itp.; perspektyw rozwoju i wychowania dziecka w XXI wieku. W roku 2011 zo-
stały złożone do druku trzy tomy.

W 2011 roku Instytut Nauk o Edukacji kontynuował prace redakcyjne w za-
kresie wydania pierwszego numeru czasopism: „Cieszyński Almanach Pedago-
giczny”, „Edukacja Międzykulturowa” oraz „Problemy Edukacji, Rehabilitacji 
i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”.
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Pracownicy Instytutu realizowali 2 projekty badawcze MNiSW oraz 2 granty 
NCCN (własne), 3 projekty zagraniczne/unijne w ramach współpracy transgra-
nicznej, 2 projekty strukturalne w ośrodkach zagranicznych. Uczestniczyli też 
w 7 projektach koordynowanych przez inne ośrodki badawcze.

W roku 2011 siedmiu pracowników Instytutu odbyło staże naukowe w ra-
mach Programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus (Uniwersytet św. Cyryla 
i Metodego w Trnawie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowa-
cja; Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie – Czechy).

Instytut zorganizował łącznie 11 konferencji naukowych, w tym 5 – z udzia-
łem partnera zagranicznego.

Wykaz zorganizowanych konferencji naukowych:
1. „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełno-

sprawnych”, Ostrawa 8.02.2011.
2. „Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice”, Ostrawa 23.02.2011.
3. „Asystent osoby niepełnosprawnej – teraźniejszość i przyszłość”, Cieszyn 

17.05.2011.
4. „Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lo-

kalnym”, Cieszyn 18.05.2011.
5. „Dziecko w świecie… Wokół pedagogiki współbycia”, Cieszyn 23.–

24.05.2011.
6. „Theoretical and practical Aspects of Distance Learning”, 10.–11.10.2011.
7. „Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy”, 17.–

19.10.2011.
8. „Przeszłość dla przyszłości”, 18.10.2011.
9. „Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy 

współczesności”, 25.–27.10.2011.


