DOKTORANCKIE FORUM EDUKACYJNE 20 III 2018
Instytut Pedagogiki UJ
Zaproszenie
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Doktoranckie Forum Edukacyjne, które odbędzie się
20 marca 2018 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest to konferencja inicjowana przez Instytut Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ
w ramach Jubileuszu 50-lecia istnienia. Forum jest w pełni poświęcone eksploracji obszaru
edukacji i ma na celu prezentację różnych sposobów badania edukacji oraz rozszerzenie
perspektywy teoretycznych dociekań nad edukacją o perspektywę badań empirycznych:
ilościowych i jakościowych w gronie młodych badaczy – doktorantów zaproszonych
z ośrodków naukowych z całej Polski.
Forum adresowane jest do młodych badaczy - doktorantów rozpoczynających karierę
naukową oraz podejmujących w swych badaniach (empirycznych i teoretycznych), jak
również w refleksji filozoficznej, temat szeroko rozumianej edukacji, czyli wychowania
i kształcenia. Forum stawia sobie za cel prezentację wyników badań a także wymianę
doświadczeń młodych naukowców eksplorujących naukowo obszar edukacji.
Wymiana doświadczeń oraz sposobów badania obszaru edukacji, zostanie uzupełniona
panelem eksperckim, podczas którego wystąpią zaproszeni goście, m.in. antropolog kultury
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międzynarodowymi projektami badawczymi, która zaprezentuje wycinek edukacyjnych
badań w działaniu, pedagog dr hab. Małgorzata Michel, rozwijająca badania z zakresu
etnoresocjalizacji,
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metodologicznych i etycznych badacza w trudnym terenie- środowisk wykluczonych.
Pedagog dr Barbara Ostafińska- Molik i socjolog dr Paweł Grygiel – wspólnie zaprezentują

wycinek swoich badań empirycznych z wykorzystaniem pomiaru edukacyjnego. Dr Tomasz
Leś i dr Agata Łopatkiewicz – zaprezentują humanistyczną strategię badawczą – a ściśle
możliwość wykorzystania analizy filozoficznej w pedagogice.
Zachęcamy do przygotowania wystąpień, których temat przewodni stanowić będą
zagadnienia związane z edukacją. Szczególnie cenne, będzie podzielenie się swoimi
wynikami badań wykorzystującymi metodologię jakościową i ilościową. Zachęcamy do
upublicznienia swoich refleksji związanych z prowadzonymi przez Państwa badaniami.
Pragniemy także poinformować, iż w przypadku wystarczającej ilości przesłanych zgłoszeń,
dołożymy wszelkich starań, by opublikować przesłane przez Państwa artykuły w formie
monografii pokonferencyjnej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze daty dotyczące planowanego wydarzenia:
● 5.02.2018r. – 26.02.2018r. – przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na
maila: dfeuj2018@gmail.com
● 18.02.2018r. - informacja o pełnym składzie Komitetu Naukowego
● 27.02.2018r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia,
● 28.02.2018r. – 9.03.2018r. – potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty
konferencyjnej w wysokości 75,00 zł
● 17.03.2018r. – przesłanie ostatecznego programu konferencji,
● 20.03.2018r. – Doktoranckie Forum Edukacyjne,
● 23.04.2018r. – 7.05.2018r. – przesyłanie artykułów do planowanej publikacji.
● IV kwartał 2018r. / I kwartał 2019r. – planowane wydanie publikacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów do uczestnictwa w forum.
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