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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział pedagogiki, psychologii i socjologii
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z budową anatomiczną, a także fizjologią ryb. Po skoń-
czonej sekcji, w celu jak najlepszego wykorzystania ma-
teriału biologicznego, studenci nauczyli się prawidłowego 
wykrawania filetów rybnych, które później mogli skonsu-

mować. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami 
studentów z zagranicy, zajęcia przeprowadzono w języku 
angielskim.

Paulina Bylica
Patrycja Nakonieczna

Konferencja nt. Nauczyciel. Czas. Przestrzeń. Szkoła.  
(Podnoszenie efektywności procesu edukacji)

Konferencja została zorganizowana 28 listopada 
2019 r. w hotelu „Aura” przez Instytut Pedagogiki w ra-
mach projektu unijnego Szkoła ćwiczeń w SP 18. Było to 
pierwsze spotkanie z planowanych czterech. Głównymi 
organizatorami byli: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, 
prof. UZ; dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM; dr hab. 
Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ; dr hab. Mirosław Ko-
walski, prof. UZ oraz dr Anita Famuła-Jurczak.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele świata na-
uki z kilku ośrodków akademickich (Krakowa, Poznania, 
Gorzowa Wlkp., Torunia, Skierniewic, Katowic, Wałcza, 
Zielonej Góry) oraz doktoranci, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół podstawowych. Podjęto dyskusję na temat możliwo-
ści usprawniania procesu kształcenia w różnych obszarach. 
Konferencja sprzyjała integracji reprezentantów środowisk 
akademickich z różnych rejonów kraju z praktykami oraz 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, przede 
wszystkim ich kompetencji kreatywnych umożliwiających 
przygotowywanie innowacji dydaktycznych w placówkach 
oświatowych.

Zostało wygłoszonych kilkanaście referatów, które doty-
czyły postaw twórczych nauczycieli (prof. dr hab. Beata Przy-
borowska, UMK), kształtowania wyobraźni uczniów (prof. dr 
hab. Stanisław Dylak z UAM), przemian ICT (dr hab. Eunika 
Baron-Polańczyk, prof. UZ), oczekiwanych przez podmioty 
edukacji działań szkolnych wychowawców (dr hab. Małgo-
rzata Kabat, prof. UAM) oraz wprowadzania pozytywnych 
zmian w zakresie nauczania matematyki, języków obcych, 
informatyki, edukacji artystycznej. Pojawiły się ważne głosy 
dotyczące problemu edukacji włączającej. Wystąpienia pre-
legentów były przeplatane dyskusją. Uczestnicy spotkania 

wiele uwagi poświęcili nauczycielom i ich przygotowaniu do 
pełnienia różnych ról społecznych.

Urszula Karwalajtys

wydział pRawa i adMiNisTRacji

Dr Olaf Włodkowski Rzecznikiem dyscyplinarnym  
dla nauczycieli akademickich UZ

Z przyjemnością informujemy, iż Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, 
powołał dr. Olafa Włodkowskiego, adiunkta w Katedrze 
Prawa Karnego i Postępowania Karnego, na Rzecznika 

dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Dr Olaf Włodkowski dołączył tym 
samym do grupy pracowników Katedry pełniących już 
funkcje związane z postępowaniami dyscyplinarnymi pro-
wadzonymi na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

Kierownik KPKiPK prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji od 2017 r. pełni 
funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej przy 
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego orzekającej jako 
organ odwoławczy od orzeczeń w sprawach dyscyplinar-


