Anna Gądek – dr nauk prawnych, doc. PWSZ
Wykształcenie – ukończone studia
•

studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie;

•

Studium Pedagogiczne w Tarnowie;

•

studia podyplomowe Zarządzanie firmą w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Tarnowie;

•

uzyskanie stopnia naukowego - doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie
rozprawy pt. Model kształcenia prawniczego w Polsce po 1989 roku – ewolucja
koncepcji a zawartość elementów praktycznych.

Doświadczenie zawodowe
Doc. dr Anna Gadek od 1 października 2000 roku zatrudniona jest w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, gdzie przechodziła przez szczeble stanowisk
akademickich, tj. asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i docenta. W uczelni tej
pełniła funkcje:
- Kierownika Zakładu Administracji Publicznej (3 kadencje)
- Zastępcy dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego (1 kadencja)
- Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego (1 kadencja)
- Kierownika (następnie koordynator) studiów podyplomowych.
Równocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą umożliwiającą łączenie pracy
naukowej z doświadczeniem praktycznym.
Aktywność naukowo-badawcza
Zainteresowania naukowe doc. dr Anny Gądek ogniskują się wokół problematyki
prawa szkolnictwa wyższego, dydaktyki akademickiej wzmacniającej edukację prawną i
prawniczą, wpływu edukacji na poziom świadomości prawnej społeczeństwa oraz koncepcji
kształcenia dla potrzeb wykonywania zawodów prawniczych i urzędniczych. W szczególności
bada i odnosi się do państwowych wyższych szkół zawodowych przedstawiając koncepcje ich
nowego, ustrojowego modelu oraz propozycje wzmacniające pozycje tych uczelni w systemie
polskiego szkolnictwa wyższego. Szuka także rozwiązań przyczyniających się do poprawy
efektywności i jakości edukacji prawnej i wzmocnienia kształcenia praktycznego,

determinujących rozwój pożądanych kompetencji. Jest autorką koncepcji firmy symulacyjnej
jako metody dydaktycznej wzmacniającej praktyczne kształcenie, za którą otrzymała nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w badaniach naukowych
•

Członek zespołu badawczego kierowanego przez dr hab. Arkadiusza Radwana (Instytut
Allerhanda w Krakowie) powołanego przez MNiSW zajmującego się przygotowaniem
koncepcji reformy nauki i szkolnictwa wyższego oraz założeń do „Ustawy 2.0”.

•

Autorka i kierownik naukowy projektu „Przyszłość wyższego szkolnictwa
zawodowego” finansowanego ze środków MNiSW w ramach programu „Dialog”.

•

Członek zespołu naukowego w projekcie „Ekonomia społeczna w innowacyjnych
programach kształcenia”.

Udział w grantach
Była autorką i koordynatorką międzynarodowych projektów:
•

Administracja państwowa i samorządowa państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach
Visegrad University Studies Grant;

•

Firma symulacyjna jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej
specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim w Ramach
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działanie Rozwój Polskich Uczelni
(Fundusze Norweskie);

•

Zdrowsi na jesieni życia – promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego
stylu życia wśród mieszkańców subregionu tarnowskiego w wieku 50+ finansowanego
ze środków Funduszy Norweskich

i Funduszy EOG, pochodzących z Islandii,

Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Udział w projektach
Młody przedsiębiorca i pracownik na lokalnym rynku pracy wobec wyzwań prawa pracy
i etyki biznesu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej i prawnej.

Publikacje naukowe
Monografie
[1] Anna Gądek, Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego. Koncepcje zmian systemowoprawnych, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017;
[2] Anna Gądek, Maria Płonka, Jolanta Stanienda, Przedsiębiorczość społeczna nauka –
praktyka - dydaktyka, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017;
Redakcje prac zbiorowych
[1]. Anna Gądek [red.], Koncepcje innowacyjnego kształcenia w reformującym się szkolnictwie
wyższym: firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym,
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016;
[2]. Anna Gądek [red.], Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej,
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016.
Pozostałe wybrane publikacje
[1]. Anna Gądek, Cele, zadania i organizacja firmy symulacyjnej, „Zeszyty Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej” 2000, z. 3, s. 219-230.
[2]. Anna Gądek, Problemy dydaktyki prawniczej w uczelniach licencjackich, „Zamojskie
Studia i Materiały” 2002, R. 4, z. 1, s. 233-249.
[3]. Anna Gądek, Nietypowe formy zatrudniania i możliwość ich wykorzystania w praktyce,
„Krakowskie Studia Małopolskie” 2007, vol. 11, nr 11, s. 79-102.
[4]. Anna Gądek, Europejskie tradycje edukacji prawniczej a proces boloński, [w:] Vetera
novis augere: studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. T. 1,
pod red. Stanisława Grodziskiego, Doroty Malec, Anny Karabowicz, Marka Stusa,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 247-260.
[5]. Gądek Anna, Cele edukacji prawnej w uczelniach nieprawniczych, „Zeszyty Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej” 2011, t. 18, nr 1, s. 173-185.

[6]. Anna Łabno, Anna Gądek, Kształcenie jako czynnik rozwoju: przemiany w szkolnictwie
wyższym a rozwój lokalny, [w:] Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
lokalnego i regionalnego, red. nauk. Czesław Nowak, Małgorzata Szczerbińska-Byrska,
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 41-52.
[7]. Anna Gądek, Wpływ Procesu Bolońskiego na szkolnictwo wyższe w państwach Unii
Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza.
Prawo” 2013, nr 78, s. 56-69.
[8]. Anna Gądek, Firma symulacyjna i możliwości jej wykorzystania w rozwijaniu
pożądanych umiejętności i kompetencji, [w:] Koncepcje innowacyjnego kształcenia w
reformującym się szkolnictwie wyższym: firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna
na studiach o profilu praktycznym, pod redakcją Anny Gądek, Wydawnictwa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016, s. 29-43.
[9]. Anna Gądek, Efektywność innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu
przedmiotów prawnych w uczelniach nieprawniczych [w:] Koncepcje innowacyjnego
kształcenia w reformującym się szkolnictwie wyższym: firma symulacyjna jako metoda
dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym, pod redakcją Anny Gądek,
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016, s. 45-81.
[10].

Anna Gądek, Koncepcje kształcenia kadr dla potrzeb administracji publicznej

jako element polityk państwa, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, 471-486.
[11].

Anna Gądek, Założenia reformy szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia

studiów na profilu praktycznym, [w:] Koncepcje innowacyjnego kształcenia
w reformującym się szkolnictwie wyższym: firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna
na studiach o profilu praktycznym, pod redakcją Anny Gądek, Wydawnictwa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 15-29.
[12].

J. Stanienda, A. Gądek, R. Żaba-Nieroda, Lokalne społeczeństwo obywatelskie

a proces globalizacji, [w:] S. Sorys, H. Juriewicz, D. Sliwka, Globalizacja a procesy
społeczne, Kraków 2016, s. 7-27.

[13].

Anna Gądek, Przemiany w administracji samorządowej i państwowej w okresie

istnienia diecezji tarnowskiej [w]: Anna Gądek [red]. Rozwój administracji publicznej
w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie, 2016.
[14].

Anna Gądek, Język prawny a język prawniczy, [w:] Świat słów: jedność w

różności, redakcja Małgorzata Pachowicz i Krystyna Choińska, Wydawnictwa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2017, s. 181-194.
[15].

Anna Gądek, Postulaty de lege ferenda wzmacniające praktyczne kształcenie w

uczelniach zawodowych (wybrane zagadnienia), „Tarnowski Przegląd Nauk
Społeczno-Humanistycznych” Nr 1/2017.
[16].

Autorstwo kilkudziesięciu haseł do Encyklopedii Tarnowa, z zakresu

administracji rządowej i samorządowej.
Publikacje międzynarodowe
Anna Gądek, Models of legal culture and concepts of legal education, “Právní ROZPRAVY
2018 (vol. VIII.)” .

Opieka naukowa nad studentami (wybrane informacje)
Doc. dr Anna Gądek była inicjatorką i opiekunem Koła Naukowego „LEX” w PWSZ
w Tarnowie (2003-2011), w ramach którego m. in. podejmowane były przedsięwzięcia mającą
na celu wzmocnienie edukacji prawnej studentów administracji (wzrost wiedzy), nabycie
umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych pożądanych dla przyszłych
administratywistów (urzędników).
Prowadziła od 2004 r. seminaria dyplomowe na kierunku administracja i jest promotorem ok.
350 prac dyplomowych (licencjackich) oraz recenzentem ok. 250 prac.
Autorstwo programów studiów (wybrane informacje)
Studia pierwszego stopnia
Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego.
Studia drugiego stopnia
Autorka koncepcji i programu studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku
administracja.
Studia podyplomowe
Autorka koncepcji i programów studiów podyplomowych oraz kursów:
•

Administracja urzędów państwowych i samorządowych z językiem migowym;

•

Administracja i zarządzanie w placówkach oświatowych;

•

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce.

Programy kursów
•

Dydaktyka szczegółowa (dla kursu pedagogicznego);

•

Prawne aspekty rynku pracy - podstawy wiedzy dla młodego przedsiębiorcy
i pracownika.

Współpraca międzynarodowa
•

Udział w cyklu 8 polsko-niemieckich seminariów prawa podatkowego organizowanych
w Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen oraz w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;

•

Udział w 2 wizytach studyjnych w Uniwersytecie w Lillehammer w Norwegii
w ramach projektu, którego była autorką i koordynatorką;

•

Udział w projekcie Administracja

samorządowa państw Grupy Wyszehradzkiej

realizowanego w latach 2013-2016 we współpracy Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
Konferencje/referaty (wybrane przykłady)
•

Członek komitetu organizacyjnego polsko-ukraińskiej konferencji naukowej pt.
Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Krakowa, Lwowa i Tarnowa. Aspekty
prawno- porównawcze, Tarnów;

•

Konferencja: Edukacja w perspektywie politycznej, ekonomicznej i pedagogicznej.
Referat pt. Czy dyplom dla każdego? Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego
w świetle jakości usług edukacyjnych, Ostrowiec Świętokrzyski;

•

Konferencja: Edukacja Ustawiczna Rozwój Osobowości – szansą na rynku pracy.
Referat pt: Elastyczne formy zatrudnienia, Tarnów;

•

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
lokalnego i regionalnego. Referat wspólnie z prof. dr hab. Anną Łabno Prawo do nauki.
Przemiany w szkolnictwie wyższym a rozwój lokalny,;

•

Sesja naukowa z okazji Jubileusz 225-lecia diecezji tarnowskiej. Referat: Przemiany w
administracji rządowej i samorządowej w okresie istnienia diecezji tarnowskiej,
Tarnów;

•

Udział w seminarium naukowym Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim. Referat:
Traktat Lizboński a demokracja uczestnicząca – pozostałe instrumenty, Tarnów;

•

Konferencja- Wpływ prawa UE na wybrane dziedziny Prawa krajowego, Rzeszów,
referat: Wpływ Procesu Bolońskiego na szkolnictwo wyższe w państwach UE, Rzeszów;

•

Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Zastosowanie public
governans w prawie publicznym w Europie Środkowo-Wschodniej” jako członek
zespołu organizacyjnego i Rady Naukowej oraz moderator sesji (konferencja
zorganizowana wspólnie przez PWSZ w Tarnowie i Wyższą Szkołę Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), Rzeszów;

•

Współorganizacja Konferencji Naukowej pn. Mam prawo, Tarnów, 9 maj 2014 r.
z udziałem Prokuratora Generalnego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Referat
nt. Prawo do edukacji. Studia wyższe dla osób z niepełną sprawnością;

•

Współorganizacja konferencji naukowej inaugurującej projekt Firma symulacyjna jako
innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika
turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim. Referat: Prezentacja symulacyjnego
przedsiębiorstwa turystycznego SYMTUR oraz metod pracy w nim stosowanych,
Tarnów;

•

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej The Family and Education in the
Struggle for the Future of Europe. Referat: Rodzina w polityce oświatowej.
Teraźniejszość i perspektywy, Tarnów;

•

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej pt. Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym
– założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji

polsko-norweskiego projektu. Referat pt. Założenia reformy szkolnictwa wyższego
w zakresie prowadzenia studiów na profilu praktycznym, Tarnów;
•

Inicjatorka i organizatorka cyklu warsztatów naukowych realizowanych w ramach
projektu naukowego

„Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego”, Tarnów;

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej – „Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego”, prezentacja wyników
badań osiągniętych w ramach projektu naukowego, Tarnów, 02 czerwca 2017;
•

Udział w cyklu konferencji programowych (2016-17) poświęconych kluczowym
problemom reformy nauki i szkolnictwa wyższego w ramach prac nad Ustawą 2.0
zakończonych Kongresem Nauki Polskiej w 19-20 września 2017 r. w Krakowie;

•

International Conference on Law and Law Studies Právní ROZPRAVY 2018 (vol.
VIII.) - "New features and law", referat: Models of legal culture and concepts of legal
education, Czechy.

Działalność organizacyjna (wybrane przykłady)
•

Członek Senatu PWSZ w Tarnowie w latach 2011-2015;

•

Członek komisji Senatu PWSZ w Tarnowie ds. zmian regulaminu studiów w PWSZ
w Tarnowie;

•

Członek komisji Senatu ds. zmian Statutu w PWSZ w Tarnowie;

•

Członek komisji ds. jakości kształcenia w PWSZ w Tarnowie;

•

Przewodnicząca komisji stypendialnej w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym
PWSZ w Tarnowie;

•

Elektor wybrany na kadencje 2015-19.

•

Zastępca przewodniczącego koła Związków Zawodowych „Oświata”.

Popularyzacja nauki
•

Kierowanie zespołem redakcyjnym w dziale Administracja rządowa i samorządowa
w Encyklopedii Tarnowa;

•

Członek Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego „Krakowskich Studiów Małopolskich”
w 2007 r;

•

Inicjatorka utworzenia Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki „Pro Publico
Bono”, prezes stowarzyszenia od 2017 r;

•

Członek zespołu redakcyjnego (redaktor tematyczny) „Tarnowskiego Przeglądu Nauk
Społeczno-Humanistycznych”;

•

Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej.

•

Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczenia i nagrody
•

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)

•

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015) „Za innowacyjne metody
prowadzenia zajęć dydaktycznych”

•

Nagrody Rektora PWSZ w Tarnowie w latach 2000-2016 (przyznawane corocznie).

