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10.12.2002 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział
Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:
„Nauczyciel w koncepcjach teoretycznych Martina Bubera i Carla Rogersa, studium
porównawcze", napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Danilewskiej, prof. UJ. Recenzentami
rozprawy byli: prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska oraz prof. dr hab. Franciszek Adamski.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
01.10.2005 roku - zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej *w
Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
01.10.2009 roku - zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej*, w
Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz, U.
2016 r.y poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1311).
a) tytuł

osiągnięcia

naukowego

- monografia

stanowiąca

podstawę

postępowania

habilitacyjnego:
Pedagogiczna teoria szkoły. Studium na podstawie niemieckich teorii szkoły
b) (autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy)
Kościelniak, M., 2019. Pedagogiczna teoria szkoły. Studium na podstawie niemieckich
teorii szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
* Z dniem 01.02.2015 roku nastąpiła zmiana nazwy Zakładu Pedagogiki Szkolnej na „Zakład Pedagogiki Szkolnej
i Dydaktyki Akademickiej".
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Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. Marian Nowak;
c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania.
Problem zawarty implicite w tytułowym sformułowaniu „pedagogiczna teoria szkoły"
ujawnia się we właściwy sposób dopiero w świetle pytania o pedagogiczną (a nie jedynie
socjologiczną, polityczną, czy organizacyjną) zasadność instytucjonalizacji wychowania i
kształcenia (Benner, 1995, s. 54). Pytanie to pojawiło się już u początków tworzenia systemów
powszechnego, obowiązkowego szkolnictwa w niemieckich państwach, między innymi w
pismach Herbarta. W kontekście dokonanego w Niemczech w drugiej połowie 20. wieku
„przełomu realistycznego" (polegającego na przejściu „od pedagogiki do nauki o
wychowaniu"), który zredukował „to, co pedagogiczne" do dydaktyki a nawet do
technologicznie pojętej metodyki nauczania, pytanie to nabrało nowego znaczenia i nowej
wagi. Stało się bowiem pytaniem o zasadność i potrzebę obecności kluczowego dla klasycznej
pedagogiki „zorientowania na człowieka" w teorii i praktyce szkoły. Pomimo zaistnienia w
niemieckim

dyskursie

oświatowym

głosów

potwierdzających

zasadność

i

potrzebę

uwzględniania pełnej perspektywy pedagogicznej zarówno w teoretycznej refleksji nad szkołą,
jak i w praktyce szkolnej (Keck, 2004; Apel, 1995, Tillmann, 1987, 1993; von Hentig, 1996,
2003; Giesecke, 1996, 1997, 1998 i in.), pedagogiczna teoria szkoły nie została wyczerpująco
opisana i objaśniona pod względem systematycznym. Mam tu na myśli przede wszystkim opis
i objaśnienie przedmiotu takiej teorii oraz formułowanych w jej ramach pedagogicznych
funkcji szkoły, jak również pedagogicznych zadań, metod i środków.
Głównym celem, jaki postawiłem sobie w mojej pracy było ustalenie i rozważenie
podstawowych warunków (wzgl. kryteriów) konstruowania pedagogicznych teorii szkoły.
Nie chodziło mi bynajmniej o niezawodny i powszechnie obowiązujący „przepis" na to,
jak należy konstruować pedagogiczne teorie szkoły (a jak tego robić nie wolno). Istotą
zamierzenia było wskazanie

minimalnych

wymagań, jakie

warto uwzględnić

przy

kompleksowej, teoretycznej refleksji nad zjawiskiem, jakim jest szkoła. Chodziło zatem o
sugestie i postulaty, a nie o ustalenie normatywnych wskazań. Nie było również moim
zamiarem ani stworzenie własnej pedagogicznej teorii szkoły, ani dokonanie „pedagogicznej"
oceny, czy krytyki teorii szkoły istniejących już na gruncie niemieckiej pedagogiki i nauki o
wychowaniu, ale po prostu określenie i rozważenie podstawowych warunków możliwości
tworzenia konstruktów teoretycznych tego typu. Interesowała mnie nade wszystko formalna
struktura tego konstruktu, tzn. jego kluczowe elementy oraz ich układ -

sposób

uporządkowania.
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Realizacja tak określonego zadania oparta została na szeregu założeń przedstawionych
w pierwszym rozdziale książki, który został poświęcony przede wszystkim prezentacji,
objaśnieniu i uzasadnieniu metodologii badań własnych. W rozdziale tym znalazły się ustalenia
dokonane w trakcie naukoznawczych w swoim charakterze poszukiwań, podejmowanych
wielokrotnie w procesie konstruowania koncepcji badań (aneks Al). Do pierwszego i
podstawowego założenia doszedłem, poszukując odpowiedzi na pytanie „co to znaczy, że
pedagogiczna teoria szkoły jest 'teorią'?" Poszukiwania te dowiodły, że zarówno w niemieckiej
pedagogice humanistycznej [geisteswissenschaftliche Pädagogik], jak i w empirycznej nauce o
wychowaniu [Erziehungswissenschaft] pojęcie „teoria" nie jest określone w sposób niebudzący
wątpliwości, i w związku z tym warto raczej zrezygnować z prób odnalezienia, czy
zrekonstruowania definicji tego pojęcia, pozostając przy ogólnym stwierdzeniu, że „teoria"
oznacza po prostu bliżej niesprecyzowany „konstrukt teoretyczny". Następne założenie było
dość oczywistym wnioskiem z tego ustalenia: w określeniu „teoria szkoły", ów bliżej
niesprecyzowany konstrukt teoretyczny zyskuje istotne dookreślenie z racji funkcji, jaką ma
pełnić. Konstrukt ten ma bowiem służyć teoretycznemu ujęciu szkoły. Jakie aspekty warto
zatem uwzględnić w teoretycznym ujęciu szkoły? Odpowiedź na to pytanie znalazłem w
przytoczonym przez Hansa-Jürgena Apela wskazaniu Friedricha Schleiermachera (1768 1834), który w swoich wykładach o pedagogice zalecał, aby przy teoretycznym rozważaniu
szkoły uwzględniać każdorazowo: legitymizację szkoły jako instytucji niezbędnej, jej funkcję,
cele i środki (Apel, 1995, s. 59). Założyłem, że wskazane aspekty można uznać za kluczowe
elementy struktury formalnej teorii szkoły. Za przyjęciem tego założenia przemawiało między
innymi to, że jest ono zgodne z przyjętym dopiero sto lat później postulatem uwzględniania w
naukowych teoriach szkoły historycznego i systematycznego wymiaru refleksji nad szkołą
(Reichwein, 1925). Założenie to potwierdziło zresztą swoją wartość także przy późniejszej
analizie istniejących już autorskich teorii szkoły, gdyż niemal w każdej z nich można było
wykryć istotne treści odpowiadające owym kluczowym elementom struktury formalnej. Dzięki
temu można było przyjąć, że od strony formalnej teoria szkoły jest konstruktem teoretycznym,
czyli teoretyczną strukturą, na którą składają się takie elementy, jak kwestia legitymizacji
szkoły oraz funkcje, cele i środki szkoły.
Rozdziały drugi i trzeci opisują poszukiwania typowych właściwości teorii szkoły
prowadzone w perspektywie historycznej (rozdział drugi) i w perspektywie systematycznej
(rozdział trzeci). Obszarem tych poszukiwań są nie tylko teoretyczne ujęcia szkoły obecne w
niemieckiej myśli pedagogicznej, ale także ich szerszy pedagogiczny kontekst. W rozdziale
drugim przedstawione zostały badania, w których wyeksponowany został aspekt problemowy
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wyznaczający główną oś niemieckich rozważań nad teorią szkoły: aspekt legitymizacyjny,
skoncentrowany

na

napięciu

pomiędzy

społeczno-politycznymi

a

pedagogicznymi

uzasadnieniami niezbędności szkoły. Treścią trzeciego rozdziału są ustalenia odnośnie
typowych właściwości przedmiotu, funkcji, zadań i środków niemieckiej teorii szkoły. Do
poczynienia tych ustaleń wykorzystane zostały wyniki analiz istniejących, autorskich teorii
szkoły.
Podejmując następnie problem „pedagogicznej teorii szkoły" założyłem, że wywołuje
on z jednej strony pytanie o kryteria wyodrębnienia pedagogicznego typu teorii szkoły
(implikujące pytania o znaczenie pojęcia „pedagogiczność" [das Pädagogische]), a drugiej
strony pytanie o to, co owa „pedagogiczność" wnosi w teorię szkoły rozumianą jako sui generis
konstrukt teoretyczny.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o istotne elementy „tego, co pedagogiczne"
musiałem wkroczyć w obszar pedagogiki ogólnej i zbadać podstawowe pojęcia klasycznej
pedagogiki niemieckiej: Bildung i Erziehung [wychowanie], skupiając się szczególnie na
Bildung, uznanym już przez Herbarta za pojęcie rdzennie pedagogiczne. Za niezbędne uznałem
prześledzenie zmieniających się ewolucyjnie znaczeń tego pojęcia kolejno w trzech aspektach:
społeczno-politycznym, filozoficzno-antropologicznym i pedagogicznym. Wyniki eksploracji
tych trzech aspektów przedstawia rozdział czwarty. Ustalenia poczynione dzięki tym badaniom
można streścić w następujących stwierdzeniach:
- to, co swoiście pedagogiczne jest ściśle powiązane z pojęciem i ideą człowieczeństwa;
- istotną rolę w tym, co pedagogiczne odgrywa relacja wychowawca/nauczyciel

-

wychowanek/uczeń.
Traktując te stwierdzenia jako wskazówki dla dalszych poszukiwań, dotarłem do
następujących określeń tego, co pedagogiczne:
- miarą pedagogiczności jest zapewnienie równowagi pomiędzy szeroko pojętymi
potrzebami wychowanka (w pierwszym rzędzie chodzi tu o potrzeby związane z
dojrzewaniem do pełni człowieczeństwa) a roszczeniami społeczeństwa, państwa i
kultury1;
- istotą swoiście pedagogicznego rozumienia wychowania jest dostrzeganie i docenianie

1

„Kryterium pedagogiczne leży w nastawieniu na subiektywne życie wychowanka: wszystko, co może przyjść do
wychowanka jako roszczenie obiektywnej kultury i stosunków społecznych musi poddać się przetworzeniu, które
uczyni zeń odpowiedź na pytanie: jakiego sensu nabiera owo roszczenie w odniesieniu do życia tego dziecka, do
jego wzrastania i wzmocnienia sił, oraz jakie środki ma dziecko, aby mu podołać?" (Nohl, 2002, s. 127). Kryterium
to stanowi, według Nohla, podstawowy warunek „relacji pedagogicznej", w której możliwe jest ściśle pojęte
działanie wychowawcze (tamże, s. 130).
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występującego w wychowaniu momentu wyboru, który jest przedstawiany i
proponowany przez nauczyciela/wychowawcę uczniowi/wychowankowi, nigdy zaś nie
jest narzucany2.
Piąty rozdział prezentowanej książki zawiera rozważania dotyczące podstawowych
kryteriów konstruowania (a także analizowania) pedagogicznych teorii szkoły wraz z
przykładem szkicu teorii zbudowanego w oparciu o te kryteria. Opierając się na tych
ustaleniach przedstawiłem podstawowe warunki możliwości pedagogicznej teorii szkoły w
ramach przykładu konstrukcji pedagogicznej teorii szkoły, odwołującego się do ujęcia „tego,
co swoiście pedagogiczne" zaproponowanego przez Martina Bubera w jego koncepcji
wychowania. W tej przykładowej konstrukcji każdy z kluczowych elementów formalnej
struktury teorii szkoły określany jest poprzez swoiście pedagogiczny wybór (dokonywany i
uzgadniany przez ludzi tworzących szkołę); to znaczy przez wybór kierowany koniecznością
zapewnienia równowagi pomiędzy antropologicznymi potrzebami wychowanka a roszczeniami
społeczeństwa, państwa i kultury. Zharmonizowanie poszczególnych wyborów nie jest łatwe.
Jednak dopiero po podjęciu tego trudu można mówić o odpowiedzialnym podejściu do szkoły.
Tak pojęta teoria szkoły stosuje się nie tylko do „szkoły w ogóle", nie tylko do całego systemu
oświaty, ale i do pojedynczej szkoły.
Ustalenia, do których doprowadziło opisane w pracy postępowanie poznawcze wnoszą
do wiedzy naukowej propozycję formalnej struktury teoretycznego ujmowania szkoły, która
może być wykorzystana zarówno do tworzenia autorskich pedagogicznych (i nie tylko
pedagogicznych) teorii szkoły, jak i do analizowania już istniejących. Może również znaleźć
zastosowanie w rekonstruowaniu ujęć niepełnych i wycinkowych oraz w ujawnianiu ich
podstawowych założeń. Uważam, że ze względu na wysoki stopień abstrakcyjności tychże
ustaleń, można je wykorzystać nie tylko do konstruowania, analizowania i rekonstruowania
niemieckich ujęć teoretycznych szkoły, ale i do polskich (i innych) ujęć teoretycznych.
Książka wnosi również do polskiej literatury pedagogicznej przyczynek, który można
określić jako

propedeutyczny.

Mianowicie,

z

uwagi

na

stosunkowo

wciąż

słabe

upowszechnienie w Polsce usystematyzowanej wiedzy na temat niemieckiej teorii szkoły oraz
jej historycznego i pedagogicznego kontekstu, książka zawiera szereg obszernych objaśnień
zagadnień z tego zakresu, które zostały umieszczone w aneksach znajdujących się po każdym
z czterech pierwszych rozdziałów. W związku z tym jej fragmenty mogą być wykorzystywane

2

„To, co nazywamy wychowaniem, świadomym i chcianym, oznacza wybór działającego świata dokonany przez
człowieka; oznacza wybór świata, skupiony i przedłożony w wychowawcy, co nadaje mu rozstrzygającą moc
oddziaływania" (Buber, 1969, s. 20).
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przez studentów jako jeden z zasobów wiedzy dotyczącej niemieckiej pedagogiki i niektórych
jej twórców.
Podobnie, jak wielu niemieckich pedagogów uważam, że klasyczna pedagogika
niemiecka proponująca bardzo głębokie podejście do teoretycznej refleksji nad szkołą ma
jeszcze wiele do zaoferowania współczesnym badaczom zarówno w samych Niemczech, jak i
w innych krajach, w tym w Polsce. Humboldtowskie ujęcie Bildung jako „najwyższego i
najbardziej proporcjonalnego w stosunku do całości wykształcenia sił" (1851) wciąż czeka na
pełniejsze odczytanie w kontekście wyzwań stojących przed współczesną polską szkołą.
Jednym z tych wyzwań jest kształcenie nauczycieli, które powinno szukać inspiracji i
teoretycznych podstaw przede wszystkim w pedagogicznej teorii szkoły. Innym jest
(organizacyjny) rozwój szkoły, który jest drogą donikąd, jeśli odwołuje się wyłącznie do nauk
o organizacji i zarządzaniu, lekceważąc perspektywę pedagogiczną.
Prezentowane opracowanie uważam również za przyczynek do pedagogiki ogólnej,
przede wszystkim dlatego, że poprzez kwestię znaczenia pojęcia „pedagogiczność" porusza
problem tożsamości pedagogiki, który mimo przeprowadzonych już debat wciąż domaga się
naszej uwagi ujawniając się raz w kwestii metodologicznych podstaw, innym razem w kwestii
niedoboru nowoczesnych teorii wychowania i kształcenia, a jeszcze innym razem w braku
naukowych ujęć szkoły, który bywa odczytywany przez politycznych decydentów jako
pewnego rodzaju niekompetencja akademickiej pedagogiki.
Na zakończenie tej krótkiej prezentacji chciałbym nadmienić, że moja praca nad książką
„Pedagogiczna teoria szkoły" trwała przez ponad dziesięć lat; już w 2006 rozpocząłem
poszukiwanie

potrzebnych

materiałów

w niemieckich

bibliotekach

uniwersyteckich.

Formowanie merytorycznej wiedzy, umożliwiającej rozpoznawanie i syntetyzowanie istotnych
wątków budujących problematykę niemieckiej teorii szkoły było czasochłonne i wymagało
dużego zaangażowania. Każdy krok w głąb tej problematyki otwierał nowe obszary niewiedzy,
ujawniał nowe problemy teoretyczne, podsuwał nowe pozycje do przeczytania. Z tego powodu
przez (zbyt) długi czas wstrzymywałem się od publikowania na ten temat. W końcowym
okresie pracy nad książką wysiłek ten zaczął w końcu przynosić efekty, które starałem się
przedstawić w napisanym tekście. Dopiero po oddaniu książki do druku wyraźniej dostrzegłem,
że w pracy nad tą książką zbiegły się i splotły wszystkie ważniejsze nurty moich
wcześniejszych zainteresowań naukowych. Ponadto, w ramach refleksji nad teorią szkoły
rozwinęły się i pogłębiły, osiągając gotowość do ponownego owocowania. Chciałbym te nurty
przedstawić, omawiając moje pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Początki moich zainteresowań badaniem teoretycznych konstruktów pedagogicznych
wiążą się z sześcioletnimi studiami filozoficzno-teologicznymi, które odbyłem na Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie**, już po uzyskaniu dyplomu z pedagogiki w UJ. Na
seminarium

magisterskim

prowadzonym

przez ks. prof. dr hab. Józefa Tischnera

przygotowałem wstępną wersję pracy magisterskiej na temat wychowania w ujęciu Martina
Bubera. Wówczas rozbudziło

się moje zainteresowanie teoriami

konstruktami teoretycznymi, posiadającymi określone założenia

wychowania jako

filozoficzno-antropologiczne.

Rozpoczętej pracy magisterskiej wprawdzie wówczas nie ukończyłem, jednak, gdy, po niemal
dziesięciu latach pracy duszpasterskiej i katechetycznej dowiedziałem się o naborze na studia
doktoranckie w Instytucie Pedagogiki UJ. podjąłem usilne starania u władz kościelnych o
pozwolenie na podjęcie tych studiów. W dysertacji doktorskiej wykazałem ścisłe powiązanie
pomiędzy przedstawionymi przez Martina Bubera i Carla Rogersa teoretycznymi koncepcjami
roli nauczyciela-pedagoga-wychowawcy a filozoficznymi założeniami sformułowanych przez
tych autorów koncepcji wychowania i kształcenia. To właśnie owo dążenie do rozpoznawania
antropologiczno-filozoficznych podstaw teoretycznych koncepcji nauczyciela-wychowawcy
doprowadziło mnie później do odkrycia i zrozumienia teorii szkoły jako szerszego kontekstu
teoretycznego tychże koncepcji.

Nauczyciel-pedagog-wychowawca

w koncepcjach wychowania i kształcenia

W opublikowanej w dwa lata po doktoracie książce p.t. „Zrozumieć Rogersa. Studium
pedagogicznych koncepcji teoretycznych Carla R. Rogersa" (2004), odwołującej się do części
mojej pracy doktorskiej wyeksponowałem całościowe ujęcie rogersowskiej koncepcji
wychowania i kształcenia rozumianej jako konstrukt teoretyczny oparty na określonych
podstawach antropologicznych, ontologicznych i epistemologicznych, ukazując teoretyczną
koncepcję nauczyciela jako element tegoż konstruktu. Ten nurt moich zainteresowań nadawał
zasadniczy kierunek moim naukowym poszukiwaniom także po uzyskaniu zatrudnienia na
etacie asystenta w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej, w Instytucie Pedagogiki UJ (2005). Za prace
pogłębiające badanie filozoficznego aspektu roli nauczyciela uznać można wspomnianą wyżej
książkę oraz trzy artykuły:

** Obecnie uczelnia ta nosi nazwę „Uniwersytet Papieski Jana Pawła II".
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-

Kościelniak, M., 2004. Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla
R. Rogersa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

-

Kościelniak, M., 2006. Pedagogiczne doświadczenie wolności. Horyzonty wychowania,
Vol 5, No 10 (2006), pp. 95-120.

-

Kościelniak, M., 2006. Philosophical Aspects of Quality Teaching. W: S. Vaitekunas,
red. Spring University. Changing Education in Changing Society. Klaipeda: Klaipeda
University Lithuania, s. 82-87.

-

Kościelniak, M. i Zych, R., 2015. Verantwortung in der philosophischen Reflexion von
Josef Tischner. Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 16(2015), s. 135-153.
W „młodszym" nurcie mojego zainteresowania nauczycielem mieszczą się prace, które

można określić jako podejmujące rozpoznanie nowych aspektów roli nauczyciela w
wychowaniu i kształceniu. Są to przede wszystkim:
-

Kościelniak, M., 2010. Kompetencje zawodowe a osobowość pedagoga. W: D. Skulicz
i A. Sajdak, redaktorzy Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 117-128.

-

Kościelniak, M. i Gaweł, A., 2013. Health Education in Teacher Education and
professional Development. W: T. J. Karlovitz, red. Questions and Perspectives in
Education. Komarno: International Research Institute, s. 225-235.

-

Kościelniak, M. i Sajdak, A., 2014. Teacher competences and skills for enhancement of
learners motivation within constructivism-based blended learning.

International

Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 24(Nos. 3/4,
(2014)219), s. 219-236.
-

Kościelniak, M., 2014. Kompetencje nauczycielskie związane z troską o motywację
uczenia się uczniów/studentów w ramach paradygmatu humanistycznego w realnym i
wirtualnym środowisku uczenia się. W: K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz,
redaktorzy Edukacja jutra. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 135-146.
Mimo, iż prace te są bardziej „praktycznie zorientowane", występuje w nich także

moment rozpoznawania filozoficzno-antropologicznych założeń koncepcji pedagogicznych.
Najstarszy i najszerszy nurt moich zainteresowań wypływa z autentycznej fascynacji
wiedzą, jaką otwarły przede mną studia pedagogiczne. Od tamtej pory, zdając sobie naturalnie
sprawę z utopijności pragnienia „pedagogicznej wszechwiedzy", staram się zdobyć jak
najszersze i najlepsze rozeznanie w całości nauk pedagogicznych. Wielokrotnie przekonałem
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się, jak bardzo jest to pomocne zarówno w pracy naukowo-badawczej, jak i w dydaktyce
akademickiej. Zbiór publikacji dokumentujący ten właśnie nurt moich zainteresowań
naukowych obejmuje dość zróżnicowane zagadnienia pedagogiczne. Różnorodność ta tylko
częściowo wynika z mojej chęci zdobycia jak najpełniejszej wiedzy pedagogicznej. Niektóre z
poruszanych w tych publikacjach zagadnień wskazują kierunki podejmowanych przeze mnie w
okresie mojej asystentury poszukiwań tematu habilitacyjnego; na przykład „pedagogika w
wirtualnej rzeczywistości", „pedagogika poprzez media i w mediach", „szkolne przygotowanie
do uczenia się przez całe życie".
- Kościelniak, M., 2004.0 dzieciach przejawiających notoryczne zachowania agresywne.
W: J. Danilewska, red. Powstrzymać agresję u progu szkoły. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55 - 71.
-

Kościelniak, M., 2008. E-Inclusion and the Hopes for Humanisation of e-Society. W:
T. Bonfield, J. Doyle i S. Kiefer, redaktorzy Social Inclusion and Exclusion in
Education. Texts from the European Intensive Programme SINEX. Linz: State College
of Teacher Education in Linz, s. 33-58.

-

Kościelniak, M., 2008. Wirtualne wspólnoty edukacyjne - realna czy utopijna
perspektywa edukacyjna?. W: J. Danilewska, red. Wspólnota

pedagogicznego

niepokoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 101-114.
-

Kościelniak, M., 2009. Media a wychowanie. W: A. Pryba, red. Rodzina Przyszłością
świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną. „Colloąuia disputationes" 10. Poznań: UAM
Wydział Teologiczny, s. 213-231.

-

Kościelniak, M. i Radovan, M., redaktorzy, 2013. Lifelong learning today. New areas.
Contexts. Practices. Kraków: Jagiellonian University Press.

-

Kościelniak, M. i Radovan, M., redaktorzy, 2015. Learning and education in
community. The role of schools and community organisations. Ljubljana: Ljubljana
University Press.

-

Kościelniak, M., 2016. Multikulturalizm w szkole. Katecheta 3/2016, s. 27 - 36.
Do tego właśnie zbioru moich prac naukowych zaliczam także wykonane przeze mnie

przekłady dwóch anglojęzycznych książek:
-

Kehily, M. J., 2008. Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Tłum. M. Kościelniak.
Kraków: Wydawnictwo WAM.
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-

Neville, B., 2009. Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu
się i nauczaniu. Tłum. i red. nauk. M. Kościelniak. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Choć przekłady nie są wliczane do dorobku naukowego, to przecież w istotny sposób

przyczyniają się do postępu nauki. Poza tym fakt, że tłumaczeń książek naukowych nie
powierza się przeważnie filologom, ale raczej naukowcom - specjalistom w danej dziedzinie,
ma dość znaczącą wymowę.

Dorobek naukowo-badawczy

po uzyskaniu stopniu doktora nauk humanistycznych

-

podsumowanie
Na mój dorobek naukowy po doktoracie składają się: 2 monografie autorskie, w tym:
- monografia nawiązująca do pracy doktorskiej (2004),
- monografia podsumowująca moje wieloletnie badania nad niemieckimi teoriami szkoły
oraz ich pedagogicznym kontekstem (2019),
-

1 redakcja naukowa

przetłumaczonej

samodzielnie

bestsellerowej monografii

angielskojęzycznej,
- 2 współredakcje monografii wieloautorskich w języku angielskim (w każdej z nich
opublikowałem wprowadzenie)
-

10 rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym 5 tekstów zostało opublikowanych w
anglojęzycznych monografiach (Litwa, Austria, Słowacja, Polska, Słowenia).

- 5 artykułów w czasopismach, w tym:
1 publikacja w czasopiśmie International Journal of Continuing Engineering Education
and Life-Long Learning (IJCEELL) znajdującym się na liście European Reference
Index for Humanities (ERIH), indeksowane w: Scopus (Elsevier), Compendex
(Elsevier), Academic OneFile (Gale), Asian Digital Library, British Education Index
*

(EBSCO), skatalogowane w: AERES (French research evaluation agency) journal lists,
The BFI lists, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, UGC (University Grants
Commission), ESSEC Business School list, Excellence in Research for Australia
(ERA), JUFO, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.
2 publikacje w czasopiśmie Horyzonty Wychowania - indeksowanym w: CEEOL,
CEJSH, Index Copernicus, BazHum, BazEkon, RePEc-EconPapers.
Przed doktoratem opublikowałem 7 tekstów, po doktoracie 20; łącznie 27 publikacji.
Wykaz publikacji zawiera Załącznik 4.
- Liczba cytowań według bazy Google Scholar - 21
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- Wskaźnik Hirscha według bazy Google Scholar - 1
Zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowym sumaryczny wskaźnik mojej aktywności publikacyjnej po
doktoracie wynosi 198 punktów. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiam sposób jego
wyznaczenia.
Mój dorobek naukowy po doktoracie łączy się także z aktywnym udziałem w
konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wziąłem udział w 17
konferencjach, w tym 12 ogólnopolskich i 5 międzynarodowych (4 z nich odbyły za granicą; w
Łotwie, w Słowacji, w Czechach i na Węgrzech) na 7 konferencjach wystąpiłem z referatami.
W roku 2007 uczestniczyłem w Erasmus Intensive Programme SINEX (Social Inclusion and
Exclusion in Education) zorganizowany przez prof. Siegfieda Kiefera z Pädagogische
Hochschule OÖ w Linzu, pod patronatem Unii Europejskiej. Ten dwutygodniowy program z
udziałem pracowników naukowych i studentów z 10 krajów europejskich odbył się w Łodzi.
W 2013 roku korzystając z programu wymiany pracowników naukowych byłem przez tydzień
gościem Paris Londron Universität w Salzburgu. W 2017 w ramach programu Erasmus+
doskonaliłem swoje kompetencje dydaktyczne w Katedrze Pedagogiki na Uniwersytecie
Karola w Pradze, prowadząc tam 8 godzin zajęć w języku angielskim. Byłem również
aktywnym członkiem i uczestnikiem badań prowadzonych przez Zespół Zadaniowy Pedagogiki
Szkolnej działający pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz merytorycznym
kierunkiem wiceprzewodniczącej KNP PAN prof. dr hab. Marii Dudzikowej. Przez ponad dwa
lata miałem przywilej korzystać z udziału w Samopomocowym Zespole Doktorów działającym
pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prowadzonym przez prof. dr hab. Marię
Dudzikową.
W roku 2009 otrzymałem nagrodę zespołową III stopnia przyznaną przez Rektora UJ,
w 2012 roku zostałem uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania, a w 2017 roku otrzymałem od Rektora UJ nagrodę
jubileuszową w związku z dwudziestoleciem pracy nauczycielskiej.
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