dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni –
zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od 2005 r.
Dorobek naukowy obejmuje dwie monografie autorskie, trzy
monografie redakcyjne (w tym dwie w j-angielskim), trzy monografie współredakcyjne;
65 tekstów naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych oraz w krajowych
i zagranicznych czasopismach. Wyniki prowadzonych badań prezentuje na licznych
spotkaniach naukowych w Polsce i za granicą, wyjazdach studyjnych i międzynarodowych
seminariach edukacyjnych.
W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się głównie problematyka subdyscypliny
naukowej pedagogiki pracy. Przygotowywane publikacje wpisują się w obszar społecznych
aspektów funkcjonowania jednostki w zakładzie pracy (organizacji). Aspekty te są
zróżnicowane i złożone. Obejmują one kilka ściśle ze sobą powiązanych i dopełniających się
nurtów badawczych: przygotowanie jednostki do zatrudnienia, a zatem zagadnienia
współczesnej edukacji zawodowej, szczególnie w kontekście przeobrażeń gospodarki opartej
na wiedzy i społeczeństwa uczącego się; kształcenie ustawiczne osób w okresie aktywności
zawodowej; wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w środowisku pracy i przygotowanie osób pracujących do ich stosowania; planowanie,
rozwój i zarządzanie karierą zawodową; podmiotowość pracownika w zakładzie pracy;
transformacja współczesnego zakładu pracy; przeobrażenia ludzkiej pracy oraz zjawiska
dysfunkcyjne w tym obszarze, szczególnie niewolnictwo i handel ludźmi; problematykę
relacji zachodzących między pracą zawodową a życiem pozazawodowym.
Doświadczenia publikacyjne uzupełniają m.in.: członkowstwo w międzynarodowych
organizacjach i towarzystwach naukowych; funkcja sekretarza i redaktora tematycznego
w czasopiśmie „Szkoła-Zawód-Praca” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); członka
komitetu redakcyjnego, a obecnie recenzenta w „Problemach Profesjologii” (Uniwersytet
Zielonogórski) oraz członka komitetu redakcyjnego w „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie); funkcja sekretarza Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; funkcja kierownika Polskiego Towarzystwa
Profesjologicznego - Oddział w Bydgoszczy; funkcja koordynatora UNEVOC Centre
(International Centre for Technical and Vocational Education and Training).
Dopełnienie aktywności stanowi uczestnictwo w projektach badawczych, edukacyjnych
i stażowych, a także działalność dydaktyczno-wychowawcza realizowana poprzez
prowadzenie wykładów, konwersatoriów, seminariów dyplomowych i magisterskich oraz
opiekę nad studentami.

