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V. Aktualia

Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa 
Andragogicznego w 2015 roku

Rok 2015 był drugim rokiem trwania VIII kadencji Zarządu ATA. Kontynu-
ował on prace w niezmienionym składzie: 

1. dr hab. Ewa Skibińska – prezes, 
2. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB – wiceprezes, 
3. dr hab. Hanna Solarczyk, prof. UMK – wiceprezes, 
4. dr hab. Wojciech Horyń, prof. WSH – skarbnik, 
5. dr Tomasz Maliszewski – sekretarz,
6. dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN – członek, 
7. dr Artur Fabiś – członek,
8. dr Krzysztof Pierścieniak – członek.
W okresie sprawozdawczym 1.01–31.12.2015 r. Zarząd odbył łącznie 

trzy posiedzenia: zebranie nr 4 – 10 kwietnia 2015 r. (Łódź, Akademia Hu-
manistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r., nr 52), zebranie 
nr 5 – 3 lipca 2015 r. (Warszawa, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu War-
szawskiego, ul. Mokotowska, nr 16/20) oraz zebranie nr 6 – 16 września 
2015 r. (Warszawa, Wydział Pedagogiczny UW).  

Ważnym przedsięwzięciem całego środowiska andragogicznego w Pol-
sce, współorganizowanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną 
w  Łodzi i  Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, było Se-
minarium Naukowe pt. Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania z okazji Ju-
bileuszu 85. rodzin, 60-lecia aktywności naukowej i 20-lecia pracy w AH-E 
prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej – Honorowej Członkini ATA, które odbyło 
się w 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie łódzkiej uczelni, skupiając liczne grono 
przyjaciół, współpracowników i uczniów Pani Profesor z całej Polski.

Zebranie nr 4 Zarządu odbyło się w Łodzi, właśnie przy okazji obcho-
dów Jubileuszu prof. Olgi Czerniawskiej. W trakcie jego trwania dokonano 
przeglądu najważniejszych spraw Towarzystwa oraz omówiono główne kie-
runki działań Zarządu do końca roku. Żadnych uchwał nie podjęto. 

Zebranie nr 5 poświęcono omówieniu przygotowań do IX Zakopiań-
skiej Konferencji Andragogicznej, mającej się odbyć na wiosnę 2016 r. 
oraz ustaleniu wstępnych założeń III Zjazdu Andragogicznego planowane-
go na r. 2017. W trakcie zebrania przyjęto kilka uchwał w obu kwestiach. 
Pierwsza z nich dotyczyła powierzenia prof. dr hab. Agnieszce Stopińskiej-
-Pająk funkcji kierownika naukowego zakopiańskiej konferencji, druga – 
wyboru kategorii „doświadczenia” jako centralnej kategorii IX ZKA, trzecia – ter-
minu, w  którym zakopiańska konferencja zostanie zorganizowana (19– 
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–20 maja 2016 r.). W sprawach III Zjazdu Andragogicznego podjęto zaś na-
stępujące decyzje: Zjazd zostanie zorganizowany przez środowisko war-
szawskie w maju 2017 r. (uchwała nr 4 zebrania), kierownictwo naukowe 
Zjazdu obejmie prof. Ewa Skibińska (uchwała nr 5), a problematyka Zjazdu 
dotyczyć będzie zagadnień „pozaformalnej edukacji dorosłych” (uchwała nr 
6). W części dotyczącej spraw bieżących prof. Wojciech Horyń omówił sytua-
cję finansową, podkreślając m.in. konieczność podejmowania dalszych dzia-
łań zapewniających regularne płacenie składek przez członków Towarzy-
stwa, przyjęto uchwałę dopuszczającą możliwość wchodzenia we współpracę 
z różnymi zewnętrznymi podmiotami ze świata nauki przy wydawaniu poje-
dynczych numerów „Edukacji Dorosłych” i ustalono jej warunki (uchwała nr 
7), a także dokonano zmian w składach Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej 
„Rocznika Andragogicznego”. Do tej ostatniej dokooptowano prof. dra hab. 
Wojciecha Horynia (uchwała nr 8 zebrania).

Zebranie z 16 września 2015 r. (nr 6 w VIII kadencji Zarządu ATA) po-
święcono doprecyzowaniu założeń IX Zakopiańskiej Konferencji Andrago-
gicznej – m.in. zaakceptowano założenia naukowe i  organizacyjne całości 
oraz zaaprobowano jej tytuł: Doświadczanie dorosłości współcześnie i w prze-
szłości – konteksty andragogiczne, zaproponowany przez prof. Agnieszkę 
Stopińską-Pająk (uchwała nr 1 zebrania), podjęto dyskusję o członkostwie 
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w  międzynarodowych aso-
cjacjach edukacji dorosłych i współpracy z towarzystwami andragogicznymi 
z innych krajów, a także o zasadach udzielania patronatu Towarzystwa kon-
ferencjom, seminariom i innym działaniom o charakterze naukowym, popu-
larno-naukowym i społecznym. Drugą część zebrania przeznaczono – m.in. 
w kontekście wybranej problematyki III Zjazdu Andragogicznego – na omó-
wienie możliwości zainicjowania przez ATA prac nad opracowaniem zasad/ 
/procedur potwierdzania efektów uczenia się uzyskiwanych poza formalnym 
systemem oświaty, a związanych z sektorem edukacji dorosłych. Zagadnie-
nie obszernie zreferował dr Krzysztof Pierścieniak, a następnie członkowie 
Zarządu podjęli dyskusję. Jako że druga część posiedzenia miała charakter 
rozpoznawczy, wprowadzający w zagadnienie, nie podjęto żadnych uchwał 
w tej sprawie.        

W r. 2015 ukazały się również dwa numery półrocznika „Edukacja Do-
rosłych” (nr 72 i nr 73) oraz kolejny tom (21) „Rocznika Andragogicznego”. 
Należy w tym miejscu z satysfakcją podkreślić, że oba czasopisma naszego 
Towarzystwa uzyskały bardzo wysokie noty na liście czasopism naukowych 
MNiSzW za r. 2015, zwiększając punktację za publikację w nich artykułu od-
powiednio do 11 pkt. – „Edukacja Dorosłych” i do 14 pkt. – „Rocznik Andra-
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gogiczny” (por. Załącznik: Część B do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz 
z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach – odpowied-
nio: poz. 460 i poz. 1514 listy). Fakt ten musi cieszyć, gdyż jest dowodem 
starań obu redaktor naczelnych – prof. Ewy Skibińskiej („ED”) i prof. Han-
ny Solarczyk-Szwec („RA”), rad naukowych, zespołów redakcyjnych, gron 
recenzenckich i samych autorów o jak najwyższą jakość merytoryczną na-
szych czasopism. Warto wspomnieć, że i kolejne, stale współpracujące z ATA 
czasopismo andragogiczne – „Dyskursy Młodych Andragogów”, znacząco 
podniosło swoją punktację na przywołanej wyżej liście uzyskując 10 pkt.  
(poz. 441 Załącznika: Część B), czego redaktor naczelnej dr Małgorzacie  
Olejarz i środowisku zielonogórskiemu jako Zarząd ATA serdecznie gratu-
lujemy!     

31 grudnia 2015 r. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne liczyło 
83 członków.

Tomasz Maliszewski
Sekretarz Zarządu ATA


