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od REdakToRa naCzElnEgo

Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Państwa kolejny numer pisma. Tematem numeru jest szkol-
nictwo wyższe. Autorzy zajmują się historycznymi źródłami prawniczej refleksji 
filozoficznej i nowoczesnymi metodami kształcenia, uniwersalnymi problemami 
szkolnictwa wyższego, kluczowymi rozwiązaniami nowej ustawy, jakoś cią szkol-
nictwa wyższego, specyfiką kształcenia prawników, mitami związanymi z naprawą 
uniwersytetów, zagadnieniami zmiany zasad pracy w szkolnictwie wyższym, za-
sadami przygotowywania prawników dla administracji i dla biznesu, znaczeniem 
konstytucji w kształceniu prawników, wizjami edukacji konstytucyjnoprawnej itd. 

Autorzy patrzą na podejmowane tematy z różnych perspektyw. Każdy z tek-
stów otwiera ważne pola do dalszej dyskusji. Niektóre artykuły zawierają też 
projekty rozwiązań praktycznych. Dyskusję o szkolnictwie wyższym, nauce i stu-
diach prawniczych chcemy kontynuować. Teksty były przygotowywane w trakcie 
procesu ustawodawczego i złożone do druku przed podpisaniem nowej ustawy przez 
Prezydenta RP. Autorzy nie mogli znać i wobec tego nie mogli odnieść się do nie-
których istotnych zmian wprowadzonych w ostatniej fazie prac parlamentarnych. 

Numer ukazuje się celowo 1 października 2018 r. Po pierwsze, ponieważ jest 
to dzień wejścia w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. 
Ustawa zmienia wiele fundamentalnych zasad działania szkół wyższych. Jest róż-
nie oceniana, środowisko naukowe jest podzielone, a co najmniej niepewne, jakie 
ta regulacja przyniesie skutki.

Po drugie, numer ten ukazuje się w związku z 25-leciem wyjątkowej, odnoszącej 
międzynarodowe sukcesy uczelni – Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Od kilkunastu lat współtworzą ją także prawnicy. „Krytyka Prawa”, czasopismo 
prawnicze ALK, realizuje ambitne plany naukowe. 

W tym roku ukażą się jeszcze dwa tomy „Krytyki Prawa”. 
Zapraszam też do przygotowywania tekstów do kolejnych numerów pisma 

w nowym roku. Z przyjemnością gościć będziemy na naszych łamach Koleżanki 
i Kolegów z poza Polski. Jednym z pierwszych w nowym roku będzie numer po-
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6 Od redaktOra naczelnegO

święcony problemom konstytucyjnym w najszerszym możliwym kontekście. Do 
numeru konstytucyjnego prosimy składać teksty do dnia 20 stycznia 2019 r. 

Oczywiście opublikujemy też z przyjemnością wszystkie oryginalne artykuły 
na inne ważne tematy. 

Życzę interesującej lektury. Zapraszam do dyskusji i współpracy. 

Jolanta Jabłońska-Bonca
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”


