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suk c esy n a szy c h p r a c owników

Dr hab. Jarosław Bąbka jest absolwentem pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Na
początku pracy zawodowej był związany z Zakładem Dydaktyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze,
Zakładem Pedagogiki Przedszkolnej, a następnie Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Opiekuńczej Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Aktualnie jest zatrudniony w Katedrze
Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej UZ.
Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał w 1999 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, na podstawie rozprawy zatytułowanej:
Funkcje założone i rzeczywiste placówek realizujących założenia edukacji integracyjnej. Pracę tę przygotował pod
kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Radziewicza.
Dr. hab. Jarosława Bąbkę od samego początku pracy naukowej interesowała możliwość integracji wiedzy z pedagogiki i psychologii oraz pedagogiki specjalnej. Na jego zainteresowania naukowe duży wpływ miała praca w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze w charakterze pedagoga,
gdzie pracował z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową
oraz intelektualną. W 1992 r. powierzono mu zadanie zorganizowania przedszkola integracyjnego przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze, które było jedną z pierwszych takich placówek w regionie.
Jarosław Bąbka w kolejnych etapach rozwoju naukowego podejmował zagadnienia dotyczące edukacji osób
z różnymi ograniczeniami sprawności, a także problemy
ich relacji z pełnosprawnymi. W całym Jego dorobku można się doszukać idei ujmowania wychowanka z niepełnosprawnością w perspektywie powiązanych ze sobą faz
rozwoju, zgodnie z ideą „dziecko w dorosłym” „dorosły
w dziecku”. Dorobek naukowo-badawczy dotyczy trzech
obszarów problemowych. Pierwszy dotyczy edukacji integracyjnej dzieci w przedszkolu oraz klasach początkowych szkoły podstawowej. Całościowe ujęcie problematyki
edukacji integracyjnej jako swoistej interwencji w proces
socjalizacji dzieci, stanowi monografia: Bąbka J. Edukacja

integracyjna dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
Założenia i rzeczywistość. Poznań 2001: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Drugi obszar dorobku naukowego dotyczy
doświadczeń edukacyjnych młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich znaczenia dla rozwoju psychospołecznego.
Pokłosiem badawczych poszukiwań mieszczących się w tym
obszarze problemowym są dwie prace zbiorowe: Człowiek
niepełnosprawny w różnych fazach życia. Warszawa 2004:
Wydawnictwo Akademickie „Żak” oraz Człowiek i jego
rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności. Lubin 2010:
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (współredakcja
z A. Nowicką). Trzeci obszar odnosi się do problematyki
zachowań kooperacyjnych młodzieży pełnosprawnej oraz
z niepełnosprawnością. Rezultatem badań realizowanych
w ramach grantu habilitacyjnego MNiSW (NN 106 175 937)
jest monografia Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych. Zielona Góra 2012: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dr hab. Jarosław Bąbka jest autorem 80 opracowań naukowych, w tym 23 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz 14 rozdziałów w języku obcym, uczestnikiem
ponad 40 konferencji naukowych w Polsce i za granicą oraz
współrealizatorem 5 międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych. Ważnym aspektem w pracy pedagogicznej dr. hab. Jarosława Bąbki jest współpraca z instytucjami, tj. przedszkolami i szkołami, na rzecz społecznej
integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Uzyskanie przez Pana Jarosława Bąbkę stopnia doktora
habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki
specjalnej to również ogromny sukces Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, albowiem otwiera on szanse na uruchomienie dawno oczekiwanego kierunku studiów
na naszym Uniwersytecie – pedagogiki specjalnej.
Serdecznie gratulujemy
Zespół Katedry Opieki,
Terapii i Profilaktyki Społecznej

Nagroda Prezesa Krajowej
Izby Gospodarczej dla prof. Grzegorza
Benyska
Podczas VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki prof. Grze- __Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
gorzowi Benyskowi z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznano
Nagroda jest przyznawana osobom, których działalność
Nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w kategorii koncentruje się na kreowaniu współpracy jednostek nauko„Innowacyjna Osobowość”.
wych z przedsiębiorstwami w celu budowy przewagi konkurencyjnej.
Nagrodę przyznało Jury w składzie:
Gratulujemy!
__Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
__Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
__Zbigniew Dworzecki, Szkoła Główna Handlowa,
__Michał Kleiber, były Prezes Polskiej Akademii Nauk,
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