Załącznik do Uchwały nr 22/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5
marca 2019 roku w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Witowi Pasierbkowi SJ
nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia
w zakresie działalności organizacyjnej
Opinia Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie o zasadności wystąpienia z wnioskiem o
nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla ks. dr. Wita Pasierbka SJ za znaczące
osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.
Dorobek organizacyjny ks. dr. Wita Pasierbka SJ dowodzi znaczącego wkładu zarówno
w rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań
naukowych, prac rozwojowych, kształcenia i wspierania rozwoju gospodarczego
i społecznego regionu i kraju oraz rozwijania współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, w szczególności w celu: prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych
na rzecz przedsiębiorców.
LATA 2017-2018
a. redaktor naczelny czasopisma naukowego „Horyzonty Wychowania” o zasięgu
międzynarodowym (od 2002 -), do tej pory ukazały się 44 numery kwartalnika
(13 punktów wg oceny MNiSW)
b. współredaktor serii „Biblioteki Horyzontów Wychowania” (od 2004 -)
c. redaktor naczelny czasopisma naukowego „Horyzonty Polityki” o zasięgu
międzynarodowym (od 2010 -), do tej pory ukazało się 29 numerów kwartalnika
(7 punktów wg oceny MNiSW)
d. współredaktor serii „Dyskurs Politologiczny” (od 2010 -)
e. redaktor tematyczny 27 numerów czasopisma naukowego „Horyzonty Wychowania”
f. redaktor tematyczny 3 numerów czasopisma naukowego „Horyzonty Polityki”
g. Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie (2010 – 2014)
h. Dyrektor Instytutu Politologii w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum
w Krakowie (2010 – 2014)
i. Prodziekan Wydziału Pedagogicznego ds. Politologii Akademii Ignatianum
Krakowie (2006 – 2010)
1.) Współprzewodniczący komitetu projektu:
Международный научный исследовательский проект«Религиозное образование
в России и Европе в XVI–XXI веках» (2009 – 2019) („The religious education in Russia
and Europe in the XVI – XXI centuries”)
Uczestnicy projektu:
Институт всеобщей истории РАН (Москва)
Папский Григорианский университет (Рим)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Российская христианская гуманитарная академия (СПб)
Институт философии, теологии и истории святого Фомы
Московская Православная духовная академия (Сергиев Посад)
Академия «Игнатианум» (Краков)
Университет Валле д'Аоста (Италия)
http://www.religedu.ru/
2.) Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu „Społeczeństwo inkluzywne w świetle
Katolickiej Nauki Społecznej” Akademii Ignatianum w Krakowie; decyzja Ministra MNiSW
DECYZJA 0237/DLG/ 2018/10 z dnia 22 lutego 2018
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3.) ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą
„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” Na
podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.
z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) na okres od dnia 27 marca 2018 r. do dnia
30 czerwca 2019 r., - członek zespołu
4.) Kierownik projektu „Kształtowanie i upowszechnianie wiedzy humanistyczno-społecznej
– Słowniki społeczne” w ramach programu „Dialog”; decyzja Ministra Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego DECYZJA 0360/DLG/2018/10, nr rej. DIALOG 0360/2018
Organizator konferencji krajowych i międzynarodowych:
1.) Międzynarodowa Konferencja: „Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele
katolickim/Secularization in the Contemporary Catholic Church”; 26-27 września 2017,
Akademia Ignatianum w Krakowie
2.) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP
2018) nt.: „Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań
cywilizacyjnych”, 28 maja 2018, Akademia Ignatianum w Krakowie we współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
Organizator konferencji w ramach projektu „Społeczeństwo inkluzywne w świetle
Katolickiej Nauki Społecznej” – program „Dialog”, decyzja Ministra MNiSW 0237/DLG/
2018/10 z dnia 22 lutego 2018
1.) „Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa” w ramach projektu;
Politechnika Łódzka, 16 kwietnia 2018
2.) „Wolność – Suwerenność - Praworządność”, Politechnika Gdańska, 18 czerwca 2018
3.) „Godność i Sprawiedliwość społeczna”, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne
Archidiecezji Białostockiej, Białystok,15 października 2018
4.) „Europa i Pojednanie”, Uniwersytet Wrocławski, 19 listopada 2018
Współorganizator konferencji w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski
w 100-lecie odzyskania niepodległości”
1.) „Rodzina”, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, 12 marca 2018
2.) „Obywatelskość i patriotyzm”, Uniwersytet Śląski, 14 maja 2018
3.) „Ekologia – solidarność społeczna – zrównoważony rozwój”, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, 24 września 2018
4.) „Kultura i tożsamość”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10 grudnia 2018
NAGRODY:
1.)
2.)

Nagroda Rektora „za zaangażowanie w rozwój czasopism naukowych Akademii
Ignatianum w Krakowie”, 7 marca 2017
Medal „Za zasługi dla Ignatianum”, Kapituła ds. Odznaczeń i Nagród Akademii
Ignatianum w Krakowie, 7 marca 2017. Legitymacja nr 8/2016/2017
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