75.0200.10.2022
Zarządzenie nr 25
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie:

zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie § 82 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
W strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) przekształca się:
a) Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Pracownię Pedagogiki Społecznej
i Andragogiki,
b) Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej w Pracownię
Polskiej Myśli Pedagogicznej,
c) Zakład Pedagogiki Zdrowia w Pracownię Pedagogiki Zdrowia,
d) Zakład Teorii Wychowania i Opieki w Pracownię Teorii Wychowania;
2) tworzy się:
a) Pracownię Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych,
b) Pracownię Pedagogiki Rodziny.
§2
1. Szczegółowy zakres działalności Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki określa
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Szczegółowy zakres działalności Pracowni Polskiej Myśli Pedagogicznej określa załącznik
nr 2 do zarządzenia.
3. Szczegółowy zakres działalności Pracowni Pedagogiki Zdrowia określa załącznik nr 3
do zarządzenia.
4. Szczegółowy zakres działalności Pracowni Teorii Wychowania określa załącznik nr 4
do zarządzenia.
5. Szczegółowy zakres działalności Pracowni Metodologii Badań Społecznych i Analizy
Danych określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
6. Szczegółowy zakres działalności Pracowni Pedagogiki Rodziny określa załącznik nr 6
do zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

§4
W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem ulega zmianie załącznik nr 4
do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzonego zarządzeniem
nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2008 roku (z późn. zm.).
§5
Tracą moc:
1) zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany nazwy Zakładu Teorii Wychowania na Zakład Teorii Wychowania
i Opieki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ;
2) zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2014 roku
w sprawie zmiany nazwy Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej na Zakład Pedagogiki
Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego UJ;
3) zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 lutego 2019 roku
w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki Zdrowia w Instytucie Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego UJ.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2022 r.

Regulamin Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
§1
Pracownia Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką
organizacyjną Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2
1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej
w zakresie pedagogiki społecznej i andragogiki.
2. Pracownia realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie badań naukowych dotyczących:
a) kształcenia dorosłych, w tym osób starszych, idei całożyciowego uczenia się
(lifelong learning),
b) edukacji obywatelskiej, włączania człowieka dorosłego w życie społeczne:
partycypacji społecznej/obywatelskiej, ekonomii społecznej, kształtowania
kompetencji społecznych i obywatelskich,
c) aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych i sąsiedztwa, procesów
i mechanizmów pozwalających na przeobrażenia tych społeczności,
d) kreatywnego uruchamiania potencjału ludzi, grup i społeczności, edukacji
kulturalnej;
2) prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez realizację określonych kursów
obowiązkowych i fakultatywnych oferowanych przez Instytut Pedagogiki oraz
sprawowanie opieki naukowej nad pracami licencjackimi i magisterskimi;
3) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych,
seminariów, konferencji);
4) publikowanie artykułów i innych prac naukowych związanych z zakresem działalności
Pracowni;
5) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz
z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się
problematyką badawczą realizowaną w Pracowni;
6) pozyskiwanie i realizowanie krajowych oraz zagranicznych grantów o tematyce
związanej z profilem badawczym Pracowni.
§3
1. Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel/ka akademicki/a zatrudniony/a w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla którego/ej
Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający/a co najmniej
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaopiniowany przez Radę
Instytutu Pedagogiki.
§4
1. Działalność Pracowni jest finansowana z budżetu Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, a w szczególności z:
1) grantów pozyskiwanych od instytucji i fundacji polskich i zagranicznych;
2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;
3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.
§5
1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami
dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2022 r.

Regulamin Pracowni Polskiej Myśli Pedagogicznej
§1
Pracownia Polskiej Myśli Pedagogicznej, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką
organizacyjną Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2
1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej
w obszarze, jakim jest polska myśl pedagogiczna (jej zakres przekracza poszczególne
subdyscypliny pedagogiki jako nauki).
2. Pracownia realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie badań naukowych o charakterze metateoretycznym, teoretycznym
i empirycznym związanych z:
a) odkrywaniem zapomnianego i zaniechanego (wskutek niekorzystnych dla rozwoju
kultury i nauki polskiej okresów zniewolenia narodowego – zabory, totalitaryzmy
itp.) dorobku polskiej myśli pedagogicznej (przedstawiciele, koncepcje, kierunki
rozwoju),
b) dokonywaniem korekty błędnych diagnoz stanu dziedzictwa polskiej myśli
pedagogicznej – szczególnie w zakresie pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania,
historii idei pedagogicznych, ideologii edukacyjnych i pedagogiki społecznej
(ewolucja społecznej myśli pedagogicznej),
c) poszukiwaniem nowych teorii (i praktyk) kształcenia i wychowania;
2) prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez realizację określonych kursów
obowiązkowych i fakultatywnych oferowanych przez Instytut Pedagogiki oraz
sprawowanie opieki naukowej nad pracami licencjackimi i magisterskimi;
3) wydawanie czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna” (rocznik), redagowanie serii
wydawniczej w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4) organizowanie cyklicznych ogólnopolskich/międzynarodowych Seminariów Polskiej
Myśli Pedagogicznej;
5) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych
oraz konferencji);
6) publikowanie artykułów i innych prac naukowych związanych z zakresem działalności
Pracowni;
7) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz
z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się
problematyką badawczą realizowaną w Pracowni;
8) pozyskiwanie i realizowanie krajowych oraz zagranicznych grantów o tematyce
związanej z profilem badawczym Pracowni.
§3
1. Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel/ka akademicki/a zatrudniony/a w
Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla
którego/ej Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający/a
co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaopiniowany przez Radę
Instytutu Pedagogiki.
§4
1. Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, a w szczególności z:
1) grantów pozyskiwanych od instytucji i fundacji polskich i zagranicznych;
2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;
3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.
§5
1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami
dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2022 r.

Regulamin Pracowni Pedagogiki Zdrowia
§1
Pracownia Pedagogiki Zdrowia, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką organizacyjną
Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2
1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej
w zakresie pedagogiki zdrowia.
2. Pracownia realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie badań naukowych w obszarze zdrowia psychospołecznego dzieci
i młodzieży w kontekście oddziaływań rodziny, szkoły i środowiska rówieśniczego,
edukacji zdrowotnej w cyklu życia człowieka i promocji zdrowia w instytucjach
edukacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych;
2) prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez realizację kursów obowiązkowych
i fakultatywnych oferowanych przez Instytut Pedagogiki z zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka oraz zaburzeń w jego
rozwoju i w zachowaniu oraz sprawowanie opieki naukowej nad pracami
dyplomowymi;
3) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych,
seminariów, konferencji);
4) publikowanie artykułów i innych prac naukowych związanych z zakresem działalności
Pracowni;
5) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz
z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się
problematyką badawczą realizowaną w Pracowni;
6) pozyskiwanie i realizowanie krajowych oraz zagranicznych grantów o tematyce
związanej z profilem badawczym Pracowni.
§3
1. Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel/ka akademicki/a zatrudniony/a w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla którego/ej
Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający/a co najmniej
stopień doktora w dyscyplinie pedagogika, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaopiniowany przez Radę
Instytutu Pedagogiki.
§4
1. Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, a w szczególności z:
1) grantów pozyskiwanych od instytucji i fundacji polskich i zagranicznych;
2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;

3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.
§5
1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami
dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2022 r.

Regulamin Pracowni Teorii Wychowania
§1
Pracownia Teorii Wychowania, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką organizacyjną
Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2
1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej
w zakresie teorii wychowania.
2. Pracownia realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie badań naukowych dotyczących:
a) statusu współczesnej teorii wychowania jako dyscypliny naukowej,
a w szczególności języka, schematu pojęciowego, metodologii i struktury, jej
związków z innymi subdyscyplinami pedagogiki, w tym z pedagogiką ogólną
w zakresie filozoficznonaukowych i metodologicznych odniesień, analizy
wybranych kategorii teorii wychowania w perspektywie inter i transdyscyplinarnej,
b) poszczególnych komponentów teorii wychowania jako subdyscypliny pedagogiki,
a w szczególności wybranych dziedzin wychowania, wybranych elementów procesu
wychowania realizowanych w różnych środowiskach wychowawczych wraz
z problematyką nieprawidłowości, patologii i dysfunkcji wychowawczych, strategii
i metodyki wychowania, kompetencji wychowawczych oraz koncepcji i teorii
wychowania w perspektywie porównawczej uwzględniającej przemiany we
współczesnej nauce, kulturze i humanistyce z uwzględnieniem metodologii badań
empirycznych oraz badań teoretycznych;
2) prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez realizację określonych kursów
obowiązkowych i fakultatywnych oferowanych przez Instytut Pedagogiki oraz
sprawowanie opieki naukowej nad pracami licencjackimi i magisterskimi;
3) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych,
seminariów, konferencji);
4) publikowanie artykułów i innych prac naukowych związanych z zakresem działalności
Pracowni;
5) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz
z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się
problematyką badawczą realizowaną w Pracowni;
6) pozyskiwanie i realizowanie krajowych oraz zagranicznych grantów o tematyce
związanej z profilem badawczym Pracowni.
§3
1. Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel/ka akademicki/a zatrudniony/a w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla którego/ej
Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający/a co najmniej
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaopiniowany przez Radę
Instytutu Pedagogiki.

§4
1. Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, a w szczególności z:
1) grantów pozyskiwanych od instytucji i fundacji polskich i zagranicznych;
2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;
3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.
§5
1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami
dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2022 r.

Regulamin Pracowni Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych
§1
Pracownia Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych, zwana dalej „Pracownią”, jest
jednostką organizacyjną Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
§2
1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych w zakresie metodologii badań
społecznych i analizy danych ujmowanych z perspektywy podejścia ilościowego
i jakościowego.
2. Pracownia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) rozwijanie, w oparciu o współczesne trendy, metodologii badań ilościowych
i jakościowych w zakresie pedagogiki i innych dyscyplin nauk społecznych;
2) wdrażanie zaawansowanych metod analizy danych w odniesieniu do danych
ilościowych (modele wielowymiarowe, modele cech latentnych, w tym modelowanie
danych wzdłużnych), danych jakościowych (wspomagana komputerowo analiza
danych tekstowych i wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej analizy
dyskursu, analizy narracyjnej, badań etnograficznych i netnograficznych, metodologii
teorii ugruntowanej) oraz danych mieszanych (korzyści i ograniczenia związane ze
stosowaniem mieszanych metod analizy oraz mieszanych źródeł danych w jednym
procesie badawczym);
3) prowadzenie działalności nakierowanej na poszukiwanie trafnych i rzetelnych
sposobów pomiaru w obszarze nauk społecznych, w tym opracowywanie nowych
i adaptacja uznanych w środowisku naukowym narzędzi badawczych przy
wykorzystaniu nowoczesnych metod psychometrycznych (w tym np. IRT – Item
Response Theory);
4) interdyscyplinarną i transdyscyplinarną działalność badawczą odnoszącą się do takich
obszarów problemowych jak: przebieg procesów edukacji, wychowania
i socjalizacji ujmowanych z perspektywy kluczowych (aktualizujących się) wyzwań
współczesności, diagnoza i uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych, szczególnie z grup marginalizowanych
i wykluczonych społecznie, ocena skuteczności różnego rodzaju praktyk
wychowawczych i edukacyjnych;
5) działalność dydaktyczną i ekspercką obejmującą:
a) prowadzenie kursów oferowanych przez Instytut Pedagogiki z zakresu metodologii
badań społecznych, statystyki, opracowywania oraz analizy danych ilościowych
i jakościowych,
b) konsultacje i wsparcie merytoryczne dotyczące metodologicznych podstaw prac
dyplomowych oraz planowanych i realizowanych projektów badawczych
w Instytucie Pedagogiki;
6) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, paneli dyskusyjnych,
seminariów, konferencji i warsztatów) związanych z zakresem działalności Pracowni;
7) publikowanie artykułów i innych prac naukowych związanych z zakresem działalności
Pracowni;

8) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz
z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się
problematyką badawczą realizowaną w Pracowni;
9) pozyskiwanie i realizowanie krajowych oraz zagranicznych grantów o tematyce
związanej z profilem badawczym Pracowni.
§3
1. Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel/ka akademicki/a zatrudniony/a w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla którego/ej
Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający/a co najmniej
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika
lub nauki socjologiczne, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaopiniowany przez Radę
Instytutu Pedagogiki.
§4
1. Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, a w szczególności z:
1) grantów pozyskiwanych od instytucji i fundacji polskich i zagranicznych;
2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;
3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.
§5
1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami
dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2022 r.

Regulamin Pracowni Pedagogiki Rodziny
§1
Pracownia Pedagogiki Rodziny, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką organizacyjną
Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§2
1. Zadaniem Pracowni jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej
w zakresie pedagogiki rodziny.
2. Pracownia realizuje swoje zadania poprzez:
1) prowadzenie badań naukowych dotyczących przemian rodziny i form życia rodzinnego,
problemów współczesnego rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa), zagrożeń
i dysfunkcji środowiska wychowawczego rodziny, współdziałania rodziny
z instytucjami życia społecznego, relacji rodzicielskich i międzypokoleniowych
w rodzinie, edukacji prorodzinnej, kultury rodziny (w tym kultury pedagogicznej
rodziców) oraz historycznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny w Polsce;
2) prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez realizację określonych kursów
obowiązkowych i fakultatywnych oferowanych przez Instytut Pedagogiki oraz
sprawowanie opieki naukowej nad pracami licencjackimi i magisterskimi;
3) organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych,
seminariów, konferencji);
4) publikowanie artykułów i innych prac naukowych związanych z zakresem działalności
Pracowni;
5) nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi UJ oraz
z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się
problematyką badawczą realizowaną w Pracowni;
6) pozyskiwanie i realizowanie krajowych oraz zagranicznych grantów o tematyce
związanej z profilem badawczym Pracowni.
§3
1. Kierownikiem Pracowni może być nauczyciel/ka akademicki/a zatrudniony/a w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla którego/ej
Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, posiadający/a co najmniej
stopień doktora w dyscyplinie pedagogika, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Dziekana
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaopiniowany przez Radę
Instytutu Pedagogiki.
§4
1. Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Instytutu Pedagogiki Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, a w szczególności z:
1) grantów pozyskiwanych od instytucji i fundacji polskich i zagranicznych;
2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;

3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.
§5
1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest
zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni
są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami
dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

