
Informacja o czasopi mie

„Kwartalnik Pedagogiczny” (rok za o enia 1956) jest ogólnopolskim pismem naukowym.
Wydawc  czasopisma jest Uniwersytet Warszawski we wspó pracy z jego Wydzia em Peda-
gogicznym, a us ugodawc  s  Wydawnictwa  Uniwersytetu Warszawskiego. Czasopismo jest
prenumerowane zarówno w Polsce, jak i za granic .

„Kwartalnik Pedagogiczny” jest czasopismem punktowanym, umieszczonym w bazie ERIH
(European Reference Index for the Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online
Library) oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Zgodnie
z ostatnim wykazem czasopism naukowych MNiSW za publikacj  w „Kwartalniku Pedagogicz-
nym” przys uguje autorowi 10 punktów (lista C).

Najwa niejszym celem „Kwartalnika Pedagogicznego” jest umo liwianie i pobudzanie dyskusji
na poziomie akademickim wokó  najwa niejszych dla wspó czesno ci problemów edukacyj-
nych. Redakcja prowadzi intensywn  wspó prac  mi dzynarodow , co sprzyja popularyzowa-
niu dorobku polskiej pedagogiki w ród pedagogów obcoj zycznych, a jednocze nie u atwia
polskim pedagogom poznanie tego, co dzieje si  w pedagogice w innych krajach (publikowa-
nie t umacze  prac obcoj zycznych).

Pismo jest otwarte zarówno dla prac ju  uznanych autorów, jak i dla pocz tkuj cych adeptów
nauki. „Kwartalnik Pedagogiczny” jest pismem o szerokim profilu: zamieszczane s  w nim
materia y z ró nych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wy-
chowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki spo ecznej, psychologii edukacji,
filozofii edukacji, a tak e z problematyki wychowania estetycznego. Teksty zamieszczane s  po
ich uprzednim zaopiniowaniu przez dwóch niezale nych recenzentów, zgodnie z wymogami
double blind peer review, co pozwala na selekcj  nadsy anych materia ów.

Podstawowe dzia y czasopisma to: artyku y, colloquia (teksty w j zykach obcych – angielskim
lub niemieckim) materia y i sprawozdania z bada , edukacja w innych krajach oraz recenzje.
Teksty publikowane s  razem ze streszczeniami w j zyku angielskim. Okazjonalnie pojawiaj
si  tak e sprawozdania z odbytych konferencji, zarówno ogólnopolskich, jak i zagranicznych
z udzia em polskich pedagogów.




