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Od redakcji: nasze Laureatki
Miło nam zakomunikować, że dwie członkinie Naukowego Towarzystwa Porado‑
znawczego i redaktorki naszego pisma zostały laureatkami nagród: Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych za wybitne
osiągnięcia naukowe. Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wyróż‑
nione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia, będące podstawą nada‑
nia stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz działalność naukową, nauko‑
wo-techniczną lub artystyczną. „Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-technicz‑
ne […], za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku
naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. […] Kan‑
dydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady nauko‑
we, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje
pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej
Akademii Nauk” (ze strony MNiSW).
Dr hab. Edyta Zierkiewicz
w 2015 roku jako jedyna badaczka
w dziedzinie nauk pedagogicznych –
obok dziewięciu badaczy z innych dzie‑
dzin – została laureatką Nagrody Prezesa
Rady Ministrów za najlepszą rozprawę
habilitacyjną oraz wybitną działalność
naukową w 2014 roku. Doktor hab. Edy‑
ta Zierkiewicz jest pracownikiem nauko‑
wym Zakładu Poradoznawstwa w Insty‑
tucie Pedagogiki Wydziału Nauk Histo‑
rycznych i Pedagogicznych Uniwersyte‑
tu Wrocławskiego. W roku 2000 obro‑
niła na tym wydziale pracę doktorską
napisaną pod kierunkiem naukowym
prof. zw. dr hab. Alicji Kargulowej, którą
wydała pt. Poradnik – oferta wirtualnej
pomocy? (2004, Kraków: Impuls). Kolo‑
kwium habilitacyjne na podstawie książ‑
ki Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych (2013, Kraków:

Dr Anna Bilon
otrzymała w 2015 roku Nagrodę Mi‑
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
II stopnia za osiągnięcia będące podsta‑
wą nadania stopnia doktora, jako jedy‑
na przedstawicielka nauk społecznych
w dziedzinie pedagogika. Dysertację pt.
Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji
w Polsce napisała pod opieką naukową
prof. zw. dr. hab. Józefa Kargula. Na ra‑
dzie Wydziału Nauk Pedagogicznych
DSW wniosek o nagrodę postawiła prof.
zw. dr hab. Eugenia Potulicka (UAM
w Poznaniu), a poparła prof. DSW
dr hab. Bożena Wojtasik – druga recen‑
zentka. O przyznanie nagrody zwrócił
się rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica. Re‑
cenzje pracy do Nagrody Ministra przy‑
gotowali: prof. prof. Agnieszka Cybal‑
-Michalska (UAM w Poznaniu), Zenon
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Impuls) odbyło się 21 maja 2014 r. Re‑ Jasiński (Uniwersytet Opolski), Joanna
cenzentami w przewodzie habilitacyj‑ Rutkowiak (Uniwersytet Gdański).
nym byli: dr hab. prof. UAM Agniesz‑
W nagrodzonej rozprawie doktor‑
ka Gromkowska-Melosik, dr hab. skiej autorka postawiła dwa pytania
prof. UKW Roman Leppert, dr hab. prof. badawcze: Jak „tworzy się” poradnic‑
UW Ewa Skibińska, dr hab. prof. UWr. two kariery w Holandii?, oraz Jakie ist‑
Mirosława Wawrzak-Chodaczek. Pro‑ nieją perspektywy aplikacji rozwiązań
pozycję wystąpienia o nagrodę złożył holenderskich w zakresie poradnictwa
prof. Leppert, przy pełnej akceptacji po‑ kariery w Polsce? Szukając na nie od‑
zostałych recenzentów i członków Rady powiedzi, sięgnęła po teorię struktura‑
Wydziału Nauk Historycznych i Pedago‑ cji Anthony’ego Giddensa. W sposób
gicznych UWr.
oryginalny wykorzystała ją zarówno
Zainteresowania badawcze dr hab. jako teoretyczną ramę interpretacji ba‑
Edyty Zierkiewicz koncentrują się wo‑ dań empirycznych, jak i jako metodę
kół problematyki zdrowia i choroby badawczą. Badała opinie ludzi, insty‑
(w szczególności: sytuacji kobiet po le‑ tucje, procesy i reguły organizujące ni‑
czeniu raka piersi), a także problemów derlandzkie poradnictwo kariery, wska‑
współczesnego poradnictwa, poradnic‑ zując na możliwości i ograniczenia jego
twa zapośredniczonego oraz teorii i me‑ aplikacji w Polsce. Wyniki Jej dociekań
todologii poradoznawstwa. Od 2002 r. naukowych spotkały się z wysokim
E. Zierkiewicz jest opiekunką Koła uznaniem wszystkich recenzentów.
Naukowego „Poradnictwo w teorii
Doktor A. Bilon jest absolwentką
i praktyce”, działającego w Instytucie studiów pedagogicznych i filozoficz‑
Pedagogiki UWr. Przez kilka lat współ‑ nych (licencjat) Uniwersytetu Zielono‑
organizowała prace Studenckiej Grupy górskiego, uczestniczką dwóch edycji
„Gender Studies” działającej przy Insty‑ European Doctoral Programme in Ca‑
tucie Filologii Angielskiej. Angażuje się reer Guidance and Counselling (ECA‑
w działalność społeczną, ściśle współ‑ DOC), laureatką konkursu „Wiedza
pracując z Federacją Stowarzyszeń z pasją. Promujemy młodych naukow‑
„Amazonki” oraz kilkoma klubami ców”, członkinią i współzałożycielką
kobiet z rakiem piersi. Jest członkinią Naukowego Towarzystwa Poradoznaw‑
i współzałożycielką Naukowego Towa‑ czego. Czytelnicy Studiów Poradoznawrzystwa Poradoznawczego, redaktorką czych/Journal of Counsellogy mogli po‑
tematyczną naszego czasopisma oraz znać Ją jako autorkę artykułów i jako
sekretarza tego pisma.
zastępcą redaktora naczelnego.
Gratulujemy Laureatkom i życzymy dalszych sukcesów!*1
Alicja Kargulowa, Elżbieta Siarkiewicz
* Więcej na temat kolokwium habilitacyjnego i przebiegu obrony nagrodzonej pracy doktorskiej
można przeczytać w: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 2014.

