SCHOLARIS

„ZESZYTY NAUKOWE
TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ”
J

ednym z podstawowych celów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego jest wspieranie nowych
przedsięwzięć i promowanie wyników
badań doktorantów naszej Uczelni.
Towarzystwo wypełnia te zadania na
wielu płaszczyznach, służąc fachową
pomocą i radą, udostępniając środki
finansowe na indywidualne badania oraz
prowadząc wiele programów i zespołów
tematycznych, które otwarte są na ciekawe i warte uwagi pomysły i sugestie.
Mając na uwadze rozwój naukowy
doktorantów UJ, Towarzystwo utworzyło w 2010 roku „Zeszyty Naukowe
TD UJ”. Czasopismo stanowi ofertę
kierowaną nie tylko do doktorantów, ale
też studentów, pracowników naukowych
oraz osób niezwiązanych ze środowiskiem
akademickim. Dominuje elektroniczna
forma publikacji, co sprawia, że są one
faktycznie upowszechniane i udostępniane
szerokiemu odbiorcy. Teksty przeczytać
można nie tylko na stronach internetowych
Towarzystwa Doktorantów, ale już wkrót-
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Redakcja „Zeszytów Naukowych TD UJ”: od lewej: Anna Bogdali, Paulina Tendera, Marcin Lubecki,
Joanna Dziadowiec, Rafał Opulski (na zdjęciu brakuje Aleksandry Wilczury)

ce będą one dostępne w bazach JStore oraz
Google Books. Nie rezygnujemy jednak
z wartości tradycyjnych i wiele prac publikujemy w postaci książkowej.
„Zeszyty Naukowe TD UJ” są pismem
otwartym na zagadnienia każdej dyscypliny naukowej. Wszystkie artykuły, które
ukazują się w czasopiśmie, są recenzowane przez samodzielnych pracowników
naukowych naszej Uczelni. Prowadzimy
trzy serie tematyczne: nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Ponadto na
koniec każdego roku ukazuje się „Rocznik Zeszytów Naukowych”, w którym
umieszczamy najlepsze, wybrane przez
recenzentów, artykuły. „Rocznik” posiada
formę książkową, ale jest również dostępny na stronie internetowej. Przyjmujemy
do publikacji teksty w językach obcych:
niemieckim, angielskim, rosyjskim i francuskim.
Towarzystwo od wielu lat systematycznie współorganizuje konferencje

doktorantów. Jednym z zadań redakcji
jest pomoc w opracowaniu i wydaniu
publikacji zbiorowych. W roku 2010
ukazał się tom z konferencji Mia102 –
interdyscyplinarne refleksje o mieście, zaś
w roku bieżącym materiały z konferencji
Kierunki badawcze w filozofii. Do organizatorów konferencji należy zadbanie
o dostarczenie artykułów w wersji elektronicznej. Służymy pomocą w sfinansowaniu oraz zrecenzowaniu materiałów.
Niemal cały zakres obowiązków związanych ze złożeniem oraz wydaniem tomu
bierze na siebie zespół redakcyjny. W ten
sposób zorganizowany proces wydawniczy znacznie skraca czas oczekiwania
na książkę.
Komitet redakcyjny składa się z sześciu osób: Pauliny Tendery (redaktor
naczelna), Anny Bogdali (redaktor prowadząca serii nauk ścisłych), Joanny
Dziadowiec (redaktor prowadząca serii
nauk humanistycznych), Aleksandry

Wilczury (redaktor prowadząca serii
nauk społecznych), Marcina Lubeckiego
(redaktor prowadzący działu edycji i korekty) oraz Rafała Opulskiego (sekretarz
redakcji). Redakcja otwarta jest na
nowych współpracowników, a także na
potrzeby i oczekiwania czytelników.
Przed nami wiele nowych wyzwań.
Chcemy dotrzeć nie tylko do wszystkich
doktorantów naszej uczelni i na wszystkie

wydziały, ale również do studentów innych
uczelni. Od początku naszej pracy redakcyjnej spotykamy się stale z pomocą i życzliwością władz uczelni, szczególnie dużo
zawdzięczamy Instytutowi Filozofii UJ.
Osoby poszukujące swojego miejsca
w strukturach Towarzystwa Doktorantów,
pragnące zaangażować się w działania na
rzecz rozwoju naukowego Uniwersytetu
lub zainteresowane pracą redakcyjną

w profesjonalnym zespole i przyjaznej
atmosferze proszone są o kontakt z redakcją. Na stronie internetowej Towarzystwa
Doktorantów UJ można znaleźć nie tylko
informacje bieżące, ale również wszystkie numery czasopisma. Redakcja czeka
także na artykuły.

Paulina Tendera
doktorantka w Instytucie Filozofii
redaktor naczelna „Zeszytów Naukowych TD UJ”

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Doktorantów UJ, pod zakładką „Zeszyty”, bądź pisząc na adres redakcji: redakcjazntd@gmail.com

LEKTORZY
Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA
H

iszpański, francuski, rosyjski, angielski, a nawet arabski i chiński –
te języki mają szansę poznać krakowscy
studenci i licealiści. Właśnie rozpoczynają
się multikulturowe warsztaty językowe
AIESEC University.
Energiczni i kreatywni lektorzy z różnych zakątków świata przez sześć tygodni –
od 7 marca do 15 kwietnia br. – w centrum
Krakowa będą nauczać po angielsku swojego ojczystego języka oraz opowiadać
o kulturze kraju, z którego pochodzą.
Charakterystyczną cechą zajęć organizowanych przez AIESEC jest innowacyjna
forma ich prowadzenia. Młodzi, ale już

doświadczeni lektorzy, którzy sami są
jeszcze studentami, doskonale wiedzą, co
zrobić, aby uatrakcyjnić lekcje. Oprócz
nauki słownictwa i gramatyki uczniowie
mają szansę nawiązać międzynarodowe
znajomości oraz dowiedzieć się, jak wygląda życie w obcych krajach.
Zajęcia trwają 1,5 godziny i odbywają
się dwa razy w tygodniu. Grupy liczą do
12 osób. Dostępne są różne poziomy zaawansowania. Ciekawostką są Language
Tours – czyli wycieczki po mieście, wyjścia do kina, zoo czy kawiarni z native
speakerem. Umożliwiają poznanie języka
obcego w praktyce, pozwalają na łatwe

i szybkie zapamiętywanie nowych słówek. Ponadto każdy uczestnik kursu ma
możliwość uczestniczenia w bezpłatnych
konwersacjach, by ulepszać swoje umiejętności komunikacyjne.
Nie ma wątpliwości, że warto uczyć się
języków obcych. Powszechnie wiadomo,
że coraz częściej biegła znajomość języka
angielskiego jest podstawą znalezienia
dobrej pracy. A im więcej języków obcych
zna kandydat na dane stanowisko, tym
bardziej atrakcyjny staje się dla pracodawcy.

Joanna Szot

Więcej informacji na temat AIESEC University można znaleźć na stronie internetowej www.learnbyplay.pl oraz na
Facebooku: http://www.facebook.com/home.php#!/aiesec.university.krakow

AIESEC to największa organizacja pozarządowa, prowadzą ją studenci. Jest obecny w 107 krajach na świecie i liczy
50 000 członków. W AIESEC realizowane są projekty o różnorodnej tematyce, między innymi marketing, technologie
informacyjne, edukacja międzykulturowa itp.
Młodzi ludzie mają również możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną, uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, a także zdobywania nowych umiejętności, jak zarządzanie czasem, sztuka prezentacji, sprzedaż, negocjacje.
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