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Prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj 

Badania statutowe:  Problemy, kierunki oraz uwarunkowania przemian oświatowych 

w związku z reformą. 

Badania zespołowe są ukierunkowane na analizę uwarunkowań przemian i kierunków 

rozwoju oświaty w Polsce, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu gospodarczego                             

i kulturowego.  

Problematyka szczegółowa obejmuje badanie standardów edukacyjnych, osiągnięć 

szkolnych polskiej młodzieŜy gimnazjalnej w ramach międzynarodowych badań PISA, zadań 

szkoły w społeczeństwie obywatelskim, przemian polskiej oświaty w świetle rozwoju strategii 

lizbońskiej, kształcenia nauczycieli, polityki oświatowej. 

Wyniki badań mogą się przyczynić do rozwoju kilku subdyscyplin pedagogiki oraz jej 

podstaw teoretycznych, w tym: antropologicznych załoŜeń reform oświatowych, teorii 

rozwoju szkoły i systemów oświaty, socjologii wychowania, polityki oświatowej, teorii 

kształcenia ogólnego, rozwoju zawodowego nauczycieli, pedagogiki pracy – szczególnie w 

kontekście relacji: człowiek i jego środowisko pracy. Korespondują one takŜe z kierunkami 

badań prowadzonych przez społeczność międzynarodową.  

 
Prof. UJK dr hab. Wanda DróŜka 

Badania statutowe: Problemy nauczycieli i zawodu nauczycielskiego w Polsce w okresie 

transformacji w świetle badań autobiograficznych. 

Wieloletnie badania są ukierunkowane na poznanie zmian w kondycji społeczno-

kulturowej  i zawodowej kolejnych pokoleń nauczycieli polskich oraz współczesnych 

uwarunkowań i kierunków przemian zwodu nauczycielskiego pod wpływem transformacji 

oraz w kontekście globalnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych we współczesnym 

świecie.  

Prowadzone badania przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy pedagogicznej oraz  

rozwoju takich dziedzin, jak: pedeutologia, socjologia edukacji, metodologia badań 

edukacyjnych. W aspekcie praktycznym badania pozwalają na sformułowanie wniosków w 

zakresie kształcenia i dokształcania nauczycieli oraz wspomagania ich w dalszym rozwoju 

zawodowym. Mogą być równieŜ wykorzystane w dalszych pracach nad reformą edukacji i 

polityki oświatowej. 

 



 

 

Prof. UJK dr hab. BoŜena Matyjas 

Badania statutowe: Dzieciństwo we współczesnej rodzinie polskiej.  

Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnej 

Badania dotyczą róŜnych wymiarów Ŝycia dziecka w okresie średniego dzieciństwa w 

rodzinie na wsi i w mieście. Celem badań jest poznanie sytuacji wychowawczej i edukacyjnej 

dzieci z róŜnych środowisk, a następnie wypracowanie strategii pomocy i wsparcia rodzin w 

prawidłowym wypełnianiu funkcji i zadań opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzone 

badania przyczyniają się do rozwoju teorii i praktyki w zakresie wielu dyscyplin  

pedagogicznych, a zwłaszcza w dziedzinie pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, pracy 

socjalnej. 

 Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik  

Badania statutowe: Psychologiczne podstawy aktywności zawodowej kobiet i męŜczyzn w 

róŜnych dziedzinach.  

Wieloletnie badania empiryczne ludzi twórczych i przedsiębiorczych są 

skoncentrowane na poszukiwaniu uwarunkowań zachowań twórczych, zaradnych i 

przedsiębiorczych, takich jak: dyspozycje psychiczne, umiejętność planowania i realizacji 

kariery zawodowej, przejawiania inicjatywy, rozwijania kompetencji, otwartości wobec 

zmian, postawy twórczej.  

Problematyka badań jest podyktowana potrzebami poznawczymi i społecznymi. 

Badania przyczyniają się do rozwoju takich dziedzin wiedzy, jak: psychologia twórczości i 

psychologia ekonomiczna. Wyniki badań mogą być szeroko wykorzystywane w praktyce 

edukacyjnej. 

 

Prof. UJK dr hab. Henryk Cudak 

Badania statutowe: Zaburzenia procesu socjalizacji dzieci i młodzieŜy we współczesnej 

rodzinie. 

 W badaniach zespołowych podjęto problematykę wpływu na socjalizację dzieci i 

młodzieŜy następujących czynników: kultury pedagogicznej rodziców, postaw rodzicielskich, 

metod wychowawczych, atmosfery domu rodzinnego, osłabionych bądź zerwanych więzi 

rodzinnych. Przyjęto równieŜ, iŜ na zjawisko zaburzeń w procesie socjalizacji oddziałują 



pozarodzinne czynniki makrospołeczne, jak szkoła, grupa rówieśnicza, środki masowego 

przekazu, środowisko lokalne. 

 Prowadzone badania mają istotne znaczenie poznawcze, społeczne i praktyczne. 

Przyczyniają się do wzbogacenia teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz 

wielu subdyscyplin pedagogicznych, w tym zwłaszcza pedagogiki społecznej oraz pedagogiki 

rodziny. 

 

 

 
 
 


