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WYDAWNICTWA ZWARTE (książki, artykuły z książek)
(Publikacje dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej i/lub Jej Filii)

KOPROWSKA Dorota : Ustawiczna edukacja zawodowa – badania i innowacje w projektach 
miedzynarodowych // W: Zawód i praca w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej / red. 
Stefan M. Kwiatkowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2012. – (Studia Pedagogiczne ; 65). – S. 107-
125

Międzynarodowe badania i innowacje w edukacji zawodowej.  Systemy i strategie ustawicznego kształcenia 
zawodowego. Nowe kompetencje zawodowe, standaryzacja i doradztwo zawodowe. Innowacyjne treści i technologie, 
jakość kształcenia zawodowego. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107570; 107272

KRAWCZYK-BLICHARSKA Małgorzata : Szkolny system poradnictwa kariery zawodowej a oczekiwania 
rynku pracy // W: Zawód i praca w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej / red. Stefan M. 
Kwiatkowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Wydawnictwo 
Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2012. – (Studia Pedagogiczne ; 65). – S. 373-388

Poradnictwo kariery zawodowej jako forma edukacji ustawicznej. Poradnictwo kariery w procesie edukacji.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107570; 107272

Kształcenie zawodowe i ustawiczne : vademecum. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 – (Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru)

Zawiera (m in.):
 Formy kształcenia ustawicznego (s. 40-42);
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe (s. 43-48).

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105316

KUPIDURA Tomasz : Lokalna edukacja informatyczna dorosłych // W: Zawód i praca w świecie 
urynkowienia i konkurencji globalnej / red. Stefan M. Kwiatkowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet 
Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2012. – 
(Studia Pedagogiczne ; 65). – S. 137-146

Edukacja informatyczna dorosłych w Gminnych Centrach Informacji.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107570; 107272

KUST Izabella : Wyzwania dla edukacji permanentnej wobec zmieniającego się rynku pracy // W: 
Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / pod red. Iwony Janickiej i Marty Znajmieckiej-
Sikory. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – S. 309-328

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 104422

Kwalifikacyjne kursy zawodowe : krok po kroku / autorzy Anna Wesołowska, Agnieszka Pfeiffer. – 
Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – (Szkoła Zawodowa 
Szkołą Pozytywnego Wyboru)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105317

SUCHY Stanisław : Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych. – Warszawa : Difin, cop. 2010 
Wypożyczalnia Piotrków: 98986
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41440

SZPILSKA Małgorzata : Ewolucja europejskich priorytetów rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej // W:
Zawód i praca w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej / red. Stefan M. Kwiatkowski ; 
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu 
Technologii Eksploatacji, 2012. – (Studia Pedagogiczne ; 65). – S. 127-136

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107570, 107272
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ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

ALEKSANDER Tadeusz : Doskonalenie i samokształcenie zawodowe kadr w zakładach pracy w Polsce 
(wybrane zagadnienia) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 1, s. 7-12

AMBROŻY Jerzy : Kształtowanie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych – możliwości i bariery // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. – 2010, [nr] 3, s. 65-73

Szkolne i pozaszkolne kształcenie zawodowe dorosłych. Oferta edukacyjna a rynek pracy.

BARANIAK Barbara : Edukacja wobec współczesnych problemów pracy. – (Teorie i badania) // Meritum. 
– 2009, nr 3, s. 2-11

BEDNARCZYK Henryk, FIGURSKI Janusz : Continuing Vocational Education Towards Innovative Future 
Technologies = Ustawiczna edukacja zawodowa wobec innowacyjnych technologii przyszłości // 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr] 2, s. 44-53

Artykuł w języku angielskim.

BEDNARCZYK Henryk, FIGURSKI Janusz : Idea, organizacja i technologia modułowej, ustawicznej 
edukacji zawodowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 1, s. 30-43

Kształcenie modułowe szansą rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej. Projektowanie i stosowanie 
modułowego programu nauczania. Projektowanie i stosowanie w procesie dydaktycznym pakietów edukacyjnych. 
Rozwój i doskonalenie kształcenia modułowego. 

BEDNARCZYK Henryk, KOPROWSKA Dorota, SYMELA Krzysztof : Transfer innowacyjnych technologii 
produkcji i eksploatacji w ustawicznej edukacji zawodowej. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych. – 2011, nr 4, s. 7-20

DEHNBOSTEL Peter : Modele nauki w procesie pracy. Cz. II // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. –  
2010, [nr 1], s. 24-28

DEHNBOSTEL Peter : Nauka podczas pracy – rozwój i technologie. Cz. III // Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych. – 2010, [nr] 2, s. 61-69

Renesans koncepcji nauki podczas pracy. Zmiany w procesach pracy. Nauka podczas pracy w kontekście 
zakładowego systemu edukacyjnego.

DEHNBOSTEL Peter : Teoretyczne założenia uczenia się podczas pracy. [Cz. I] // Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych. – 2009, [nr] 4, s. 26-31

Kształcenie sytuacyjne wg Nemeyera – stopniowy proces rozwoju kwalifikacji danej osoby od nowicjusza do 
eksperta *w obrębie społeczności wykonującej działania praktyczne. Model procesu zdobywania doświadczenia wg 
Krügera/Lerscha.

DYBAŚ Magdalena : Nieformalne uwarunkowania rozwoju systemu akumulowania i przenoszenia 
osiągnięć w polskim kształceniu zawodowym i ustawicznym // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 4, s. 
111-134

GRUBER Elke, MANDL Irene, OBERHOLZNER Thomas : Uczenie się w miejscu pracy : definicje, typologie, 
formy //  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, [nr] 2, s. 70-79

JANIAK-REJNO Iwona : Kształcenie ustawiczne słuchaczy studiów podyplomowych – wyniki badań 
empirycznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, [nr 4]  s. 50-57

Motywy ustawicznego kształcenia  się (głównie – zdobycie i uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych w pracy 
zawodowej oraz podniesienie własnego wykształcenia) – prezentacja wyników badań.

JERAN Agnieszka : Pracujący Polacy zwiększający swoje kwalifikacje w latach 2005-2013. – Bibliogr. // 
Edukacja Dorosłych. – 2015, nr 2, s. 75-88

KACPRZAK Małgorzata : Regionalne strategie kształcenia ustawicznego zorientowane na gospodarkę . – 
(Problemy oświaty dorosłych w Polsce i na świecie ) //  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, [nr]
3, s. 32-37
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KALAMAN Marek Ryszard : Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej 
w kontekście całożyciowego uczenia się // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, [nr] 4, s. 159-
172

Znaczenie szkolenia i doskonalenia zawodowego w służbie więziennej w świetle rekomendacji 
międzynarodowych. Wymagania formalne w kwestii wykształcenia lub posiadanych umiejętności stawiane kandydatom 
do Służby Więziennej. Formalnoprawny charakter, zasady szkolenia i doskonalenia, struktura i zakres szkolenia oraz 
doskonalenia zawodowego w Służbie Więziennej. Specyficzne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego 
funkcjonariuszy służby więziennej.

KAMIENIECKI Jarosław : Zarządzanie ustawicznym kształceniem zawodowym w warunkach 
społeczeństwa wielokulturowego // Pedagogika Pracy. – [Nr] 55 (2009), s. 111-115

KĘDRA-PODLIPNIAK Marzena : Ustawiczne kształcenie zawodowe Mazowsza w perspektywie 2014-
2020 //  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, [nr] 2, s. 15-24

Poprawa kwalifikacji osób bezrobotnych na Mazowszu w latach 2014-2020. Dostosowanie kształcenia 
zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy. Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w latach 
2014-2020. 

KLIMEK Krzysztof : Motywy dokształcania i doskonalenia zawodowego w środowisku wojskowym. – 
Bibliogr. //Edukacja Dorosłych. – 2009, nr 1, s. 103-115

KOPROWSKA Dorota : Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 2, s. 100-107

Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie i wynikające z tego nowe zawody. Wybrane standardy 
kompetencji zawodowych dla zawodów przyszłościowych. 

KOPROWSKA Dorota : Wiedza jako czynnik rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. – 
(Problemy oświaty dorosłych w Polsce i na świecie) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, [nr] 
4, s. 20-25

KOPROWSKA Dorota, RELIGA Jolanta : Międzynarodowe projekty ustawicznej edukacji zawodowej // 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr] 3, s. 29-40

Międzynarodowe badania i innowacje w edukacji zawodowej. Prezentacja projektów z trzech obszarów 
tematycznych: systemy i strategie ustawicznego kształcenia zawodowego, nowe kompetencje zawodowe, 
standaryzacja i doradztwo zawodowe. Innowacyjne treści i technologie, jakość kształcenia zawodowego.

KOPROWSKA Dorota, SKOCZYLAS Katarzyna, SZPILSKA Małgorzata : Ustawiczna edukacja zawodowa 
w międzynarodowej przestrzeni badań // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, [nr] 4, s. 64-73

Ustawiczna edukacja zawodowa w wymiarze krajowym i europejskim. Międzynarodowe badania i sieci 
współpracy. 

KRAMEK Zbigniew, RELIGA Jolanta : Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji 
zawodowych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, [nr] 4, s. 90-99

Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych. Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu 
zawodowym. Otwarte zasoby edukacyjne dla pracowników innowacyjnej gospodarki. 

KRAMEK Zbigniew, SŁAWIŃSKA Katarzyna : System wsparcia i uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 
2011, nr 3, s. 73-80

KULPA-PUCZYŃSKA Aleksandra : Innowacje organizacyjne w praktyce przedsiębiorstw i ich wpływ na 
edukację zawodową dorosłych : wybrane problemy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, 
s. 66-74

Elastyczność zatrudnienia – wyzwania dla ustawicznej edukacji zawodowej.

KUPIDURA Tomasz : Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach międzynarodowych 
wspierających rozwój kompetencji cyfrowych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, [nr] 3, s. 
123-131

Międzynarodowe badania kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Technologie informacyjno-komunikacyjne 
jako priorytet kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej. Europejskie programy edukacyjne. 

KWIATKIEWICZ Anna : Komentarz do projektowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego 
i ustawicznego. Cz. 1 // Doradca Zawodowy. – 2010, nr 1, s. 23-26

Rzeczywistość kształcenia ustawicznego w Polsce. Modernizacja istniejącej klasyfikacji zawodów. Łączenie 
kompetencji ogólnych ze specyficznymi dla właściwego zawodu. Tworzenie i aktualizowanie klasyfikacji zawodów. 
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Kształcenie w ramach grup zawodów. Stworzenie ogólnopolskiej sieci centrów egzaminacyjnych i branżowych. 
Certyfikowanie kwalifikacji zdobytych w sposób pozaformalny. Utworzenie branżowych centrów kształcenia 
ustawicznego. 

KWIATKIEWICZ Anna : Komentarz do projektowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego 
i ustawicznego. Cz. 2, Promowanie współpracy między szkołami i przedstawicielami pracodawców // 
Doradca Zawodowy. – 2010, nr 2, s. 34-36

Organizowanie praktyk i staży w przedsiębiorstwach. Wyposażenie szkół przez firmy. Zachęcanie pracodawców
do współpracy ze szkołami. Dodatkowe działania w ramach proponowanych zmian.

KWIATKOWSKI Stefan M. : Kształcenie pozaformalne i nieformalne jako wyzwanie edukacyjne 
i gospodarcze  // Ruch Pedagogiczny. – 2013, [nr] 3, s. 27-[35]

NOWAK-LEWANDOWSKA Renata : Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w Polsce // Edukacja 
Humanistyczna (Szczecin). – 2012, nr 1, s. 7-15

PAWŁOWSKA Monika : Samokształcenie – kluczowa kompetencja pracownika XXI wieku // Edukacja 
i Dialog. – 2009, [nr] 4, s. 46-49

SAMBORSKA Iwona, SAMBORSKI Adam : Edukacja wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. – 
(Modalne aspekty treści kształcenia / red. Wojciech Kojs) // Chowanna. – 2009, Tom 1 
[jubileuszowy], s. 127-140

SEREDOCHA Izabela  : Idea edukacji przez całe życie w ocenie studentów // Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych. – 2010, [nr] 1, s. 67-76

SŁAWIŃSKA Katarzyna : Osoby o niskich kwalifikacjach a uczenie się pozaformalne i nieformalne //   
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 2, s. 77-85

Ramy teoretyczna programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji w projekcie AkillsUp. Identyfikacja potrzeb 
szkoleniowych osób o niskich kwalifikacjach. System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w projekcie 
SkillsUp z wykorzystaniem interaktywnych form treści nauczania. 

SYMELA Krzysztof : Modułowa technologia kształcenia ustawicznego specjalistów innowacyjnych 
systemów wspomagania technicznego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, [nr] 4, s. 74-81

SYMELA Krzysztof : Uwarunkowania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce. – (Teorie 
i badania) // Meritum. – 2009, nr 3, s. 12-17

SYMELA Krzysztof : Wymagania, kwalifikacje i modułowa technologia kształcenia specjalistów 
zaawansowanych technologii przemysłowych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr] 3, s. 
54-64

Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych do ustawicznej edukacji –  rezultaty badań w Programie 
Strategicznym.

SZELEWA Stanisław : Finansowanie kursów zawodowych // Dyrektor Szkoły. – 2012 nr 11, s. 24-26

Szpilska Małgorzata, KUPIDURA Tomasz : Aktywność zawodowa społeczności lokalnej w kontekście 
regionalnych strategii kształcenia ustawicznego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, [nr] 3, s.
51-56

Artykuł w języku angielskim.

TOMASZEWSKA-LIPEC Renata : Edukacja w zakładzie pracy : kontekst teoretyczny a wyniki badań 
własnych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, [nr ] 2, s. 100-109

Zakład pracy jako instytucja edukacyjna. Edukacja w praktyce działania zakładu pracy. 

TOMIŁO Janusz : Edukacja antyterrorystyczna w perspektywie kształcenia ustawicznego // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 4, s. 102-113

WENTA Kazimierz : Uczyć się przez całe życie, aby być i mieć nadzieję na dobrą pracę //  Edukacja 
Humanistyczna (Szczecin). – 2012, nr 1, s. 17-21

WIŚNIEWSKA Jolanta : Rozwój zawodowy a działania edukacyjne w refleksji andragogicznej // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 2, s. 107-113

Zakres znaczeniowy pojęcia rozwój i modele rozwoju człowieka dorosłego. Rozwój zawodowy pracowników.
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) // Meritum. – 2011, nr 3, s. 3-11

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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