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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Autorzy,

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer pisma. To już inne czasopismo. Zosta-
liśmy właśnie przyjęci do największej na świecie bazy bibliograficznej Scopus. 
Przeszliśmy pozytywnie etap pełnej oceny merytorycznej kwartalnika. Dziękujemy 
Autorom, Recenzentom, Współpracownikom, Konsultantom, Radzie Programowej, 
Wydawcy: Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Władzom Rektorskim 
Uczelni, Czytelnikom za nieustanną pomoc w pracy nad podnoszeniem jakości 
pisma. Będziemy teraz piąć się wyżej. 

Tematem tego tomu jest kształcenie w zakresie prawa i badania naukowe praw-
ników, m.in. w powiązaniu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 
2018 r (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Zwracam też uwagę na dział Teksty różne, w którym zamieszczamy jeden tekst, 
ale jakże ważny dla gorących polskich dyskusji o mechanizmie kontroli konstytu-
cyjnej. To mocny głos wybitnego prawnika – praktyka i naukowca z Meksyku. Ar-
tykuł pt. An Introduction to “Amparo” Theory: a Complex Mexican Constitutional Control 
Mechanism przesłał nam Pan Profesor Dr. Mauro Arturo Rivera León z Universidad 
Iberoamericana w Meksyku, Senior Law Clerk w Sądzie Najwyższym Meksyku. 

W dziale „Recenzje” umieściliśmy artykuł recenzyjny związany wprost z te-
matem numeru.

Numer rozpoczyna artykuł Na pograniczu dyscyplin Pana prof. dr hab. Andrzeja 
K. Koźmińskiego, Prezydenta ALK, Przewodniczącego Rady Powierniczej i zało-
życiela Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. „Organizacje i wielkie systemy 
chorują, słabną i giną” – to pierwsze zdanie tego tekstu. Autor analizuje m.in. zna-
czenie badań interdyscyplinarnych i prowadzonych w ramach wyłonionych dyscy-
plin „hybrydowych”, takich jak socjologia i psychologia ekonomiczna, organizacji 
i zarządzania czy ekonomia behawioralna lub finanse behawioralne, nowoczesna 
ekonomia polityczna, ale także hybrydowe nauki prawne, takie jak ekonomia 



DOI: 10.7206/kp.2080-1084.375 Tom 12, nr 2/2020

4 JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

prawa, socjologia prawa i polityka prawa, nauki polityczne i analizy strategiczne 
oraz przede wszystkim nie dość wykorzystane możliwości podejścia systemowego 
do diagnozowania i leczenia organizacji czy sieci o zmiennej architekturze i zmien-
nej formalno-prawnej specyfice. 

Dwa kolejne artykuły podejmują ważne dla naszego środowiska zagadnienie 
etycznego konfliktu ról zawodowych oraz globalnych, nie dość opracowanych, no-
wych problemów normatywnych.

Część druga zawiera interesujące teksty o zagadnieniach nauczania o prawie 
i prawa w szkołach średnich.

Trzecia część obejmuje oryginalne artykuły powiązane z ogólnymi problemami, 
jakie rodzi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Autorzy 
podejmują m.in. generalne problemy misji i modeli uczelni, kształcenia prawników 
wobec wymogów gospodarki opartej na wiedzy, oczekiwań interesariuszy eduka-
cji prawniczej, a także celu i sposobu kształtowania prawniczych szkół doktorskich. 

Temat numeru kończy tekst zawierający m.in. propozycje rozwiązań i projekty 
nowych dróg kształcenia prawników dla społeczeństwa w XXI wieku. 

Tom jest kontynuacją problematyki dwujęzycznego numeru 2/2018 „Krytyki 
Prawa”: „Szkolnictwo wyższe i studia prawnicze”, który ukazał się na 25-lecie Aka-
demii Leona Koźmińskiego. Jest też zapowiedzią dalszych badań z tego obszaru, 
które będziemy realizować, m.in. dzięki powstaniu w 2019 r. Prawniczego Inter-
dyscyplinarnego Centrum Badawczego w ALK grupującego naukowców z wielu 
uczelni i praktyków żywo zainteresowanych jakością kształcenia prawników 
i szerzej: świadomością prawną. 

Wszystkie teksty zostały przygotowane przed wybuchem światowej pandemii 
COVID19. W dniu, w którym to piszę, spodziewamy się długiej walki z koronawi-
rusem. W uczelniach działamy prawie wyłącznie online. Przebudowa wielu sieci 
instytucjonalnych i hierarchii wartości po pandemii będzie nieuchronna, w tym 
także jakościowa zmiana form kształcenia i sposobów naukowej komunikacji. 
W przyszłym roku w maju w ALK organizujemy ogólnopolską konferencję poświę-
coną prawniczej komunikacji naukowej. 

Sądzę, że wiele hipotez, tez i uwag w prezentowanych artykułach, choć napisa-
nych przed tą globalną tragedią, dostarcza zrębów odpowiedzi na poważne pytania, 
jakie powinniśmy sobie zadawać w „nowej normalności” edukacyjnej. Będziemy 
o tym pisać w kolejnych numerach. 

Życzymy wszystkim zdrowia i interesującej lektury.
Dziękujemy Recenzentom za ich rzetelne opinie dla naszego pisma. 
Zapraszamy do dyskusji i współpracy z „Krytyką” i z Centrum. 
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Jeśli jest to możliwe, bardzo prosimy Autorów o przesyłanie teksów w języku 
angielskim. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za gratulacje, jakie natychmiast zaczęliśmy 
otrzymywać z Polski i od Uczonych z wielu krajów po podaniu informacji, że jesteś- 
my w Scopusie. Dziękujemy bardzo i liczymy na dalszą współpracę. 

Warszawa, 20 maja 2020 r.
Jolanta Jabłońska-Bonca

Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




