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IPSiR – jaka przyszłość? 
 

Chęciny, 6–7 maja 2022 r. 
 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji obchodzi 50 urodziny.  

Na uroczystej sesji 5 kwietnia wspominaliśmy i spoglądaliśmy wstecz.  

Podczas wyjazdu do Chęcin 6-7 maja zamierzamy spojrzeć na przyszłość naszego 

Instytutu. Dyskusja zostanie zorganizowana wokół fundamentalnych pytań, na które 

z jednej strony można popatrzeć jako pytania dotyczące dylematów rozwojowych 

„rozsadzające” Instytut. Z drugiej strony, można o nich myśleć jako dylematach 

napędzających zmianę, nie pozwalających „usiedzieć spokojnie” i motywujących do 

rozwoju. Na pewno warto zdać sobie z sprawę z natury tych dylematów i zastanowić się 

jak je uwzględnić w myśleniu o naszej wspólnej przyszłości. Czy powinniśmy je raczej 

oswoić? Przejść nad nimi do porządku dziennego? A może niektóre przezwyciężyć? 

 
Piątek, 6 maja  
 
9.30 – Wyjazd autokaru spod IPSiR do ECEG w Chęcinach 
 
13.00 – 14.00 Obiad, zakwaterowanie, rejestracja  
 
14.00 – 16.30 Sesja: Dylematy rozwojowe - badania/nauka 
 
Pytania do dyskusji: 
1. Tożsamość spójna vs tożsamość rozmyta 
Wspólny dający się zdefiniować obszar/problematyka badawcza vs zbiór 
niepowiązanych (lub powiązanych słabo) obszarów/problematyk badawczych 
Jaki to obszar? Jakie to obszary? 
 
2. Wspólnota badawcza vs zbiorowość „grantobiorców” 
Czy ludzie tworzą wspólnotę badawczą czy jesteśmy indywidualnymi członkami 
organizacji? 
 
3. Interdyscyplinarność fasadowa (mechaniczna) vs interdyscyplinarność organiczna 

(wynikająca z wieloaspektowości badanych zjawisk)  
Czy interdyscyplinarność tylko deklarujemy, bo jest takie oczekiwanie, czy wspólnie 
patrzymy z różnych perspektyw na określone problemy badawcze? 
 

mailto:ipsir@uw.edu.pl
http://www.ipsir.uw.edu.pl/


 

__________________________________________________________________ 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

 00-721Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel./fax: 022 5530753  ipsir@uw.edu.pl  www.ipsir.uw.edu.pl 

 

4. Godzenie ról „uczonych” z rolami poza uczelnią 
Na ile nasze zaangażowanie społeczne i publiczne wnosi wartość dla instytutu, a na ile 
jest indywidualną ścieżką kariery (w skrajnym przypadku z uniwersytetem jako 
„płatnikiem ZUS”)? 
 
5. Polityka kadrowa: jak rekrutować? jak oceniać? 
Jak godzić wymogi tzw. „doskonałości naukowej” z potrzebami dydaktycznymi oraz 
doświadczeniami pozaakademickimi istotnymi dla profilu IPSiR? 
 
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa 
 
17.00 – 18.30 Sesja: Dylematy rozwojowe – dydaktyka 
 
Zagadnienia do dyskusji: 
1. Program studiów I stopnia na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja: 

zmiany programowe – przesłanki i konsekwencje 
 

2. Program studiów II stopnia na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja: 
podstawy koncepcyjne programu i jego relacja do programu studiów I stopnia 

 
3. Ewaluacja zajęć dydaktycznych: cele, metody, narzędzia 
 
19.00 – ….. Kolacja wraz z częścią nieoficjalną  
 
 
Sobota, 7 maja 
 
9.30 – 10.15 Śniadanie 
 
10.30 – 12.00 Podsumowanie obrad 
 
12.30 Wyjazd autokaru do Warszawy 
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