16

sukcesy naszych pracowników

Nowe Habilitacje
__dr hab. Ewa Małgorzata Skorek

__

fot. z archiwum Ewy Skorek

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

21 lutego 2014 r. na Uniwersytecie
Komeńskiego w Bratysławie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Ewy M. Skorek,
a 1 kwietnia JM Rektor UK nadał dr Ewie
Małgorzacie Skorek stopień doktora habilitowanego w zakresie logopedii. Uniwersytet
w Bratysławie jest jedyną w Europie instytucją mającą uprawnienia do nadawania stopni
i tytułów w zakresie logopedii.
Dr hab. Ewa M. Skorek jest absolwentką
pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.
W 1998 r. uzyskała na tej samej uczelni stopień
doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Tadeusza Kotarbińskiego) pracuje jako nauczyciel akademicki od 1 lutego 1989 r. Bardzo aktywnie uczestniczy
w działalności naukowej oraz procesie kształcenia i organizacji warunków kształcenia studentów – przyszłych logopedów i pedagogów, a także współpracuje z wieloma
organizacjami na rzecz poprawy sytuacji funkcjonowania
dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej.
Dr hab. Ewa M. Skorek od początku swojej działalności
ma sprecyzowane zainteresowania naukowe, które mieszczą się w zakresie – po pierwsze – optymalizacji procesu
terapeutycznego osób z zaburzeniami komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki logope-

dycznej i po drugie – psychospołecznej i edukacyjnej sytuacji dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, czego
efektem jest działalność publikacyjna oraz wystąpienia na
konferencjach. Jest autorką i współautorką, redaktorem
i współredaktorem 30 opracowań książkowych w języku
polskim i angielskim, w tym monografii naukowych i popularno-naukowych oraz skryptów i prac typu projekcyjnego, a także ponad 40 prac naukowych publikowanych
w czasopismach i książkach zbiorowych. Popularność tych
prac widoczna jest w licznych wznowieniach książek oraz
oddźwiękach w postaci cytowań krajowych i zagranicznych. Brała też udział w konferencjach międzynarodowych
– wielokrotnie reprezentowała Uniwersytet Zielonogórski
prezentując wyniki badań własnych, jest także zapraszana do zagranicznych komitetów naukowych konferencji.
Organizowała i współorganizowała liczne seminaria naukowe oraz konferencje międzynarodowe i krajowe.
Dr hab. Ewa M. Skorek aktywnie współpracuje
z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
np. Uniwersytetem w Hradec Kralove, Uniwersytetem
Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytetem
w Rydze czy Uniwersytetem Palackiego
w Ołomuńcu. Efektem tej międzynarodowej współpracy jest powstanie w 2011 r. czasopisma naukowego
Journal of Speech and Language
Pathology, którego jest redaktorem naczelnym.
Dr hab. Ewa M. Skorek od 1999 r.
organizuje i kieruje studiami podyplomowymi w zakresie terapii
pedagogicznej i logopedii, do
których opracowała autorskie
programy kształcenia.
Za osiągnięcia naukowe
i dydaktyczne dr hab. Ewa
M. Skorek trzykrotnie otrzymała indywidualne nagrody
Rektora UZ, a w 2011 r. Minister
Edukacji Narodowej odznaczył
ją Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Ewa M. Skorek nie zwolniła tempa pracy. W 2014 r. brała już udział
w trzech konferencjach zagranicznych oraz uczestniczyła
w komitecie naukowym międzynarodowego kongresu logopedów w Rydze, który miała zaszczyt otwierać godzinnym
wystąpieniem o bilingwizmie. Ukończyła także współredakcję dwóch prac zbiorowych o tematyce logopedycznej
(w tym jedna angielskojęzyczna), które w najbliższym czasie ukażą się nakładem Oficyny Wydawniczej UZ.
Naszej Koleżance życzymy wytrwałości w realizacji nowych przedsięwzięć badawczych oraz dalszego rozwoju
i awansu naukowego.
K.B.K
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