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UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU

1. Sylwetka naiikowa

Dr .Jaroslaw Horowski, urodzony 25.01. 1976 w Koninie, od 01.10. 2007r. jest pra-

cowiiikiem naukowym w Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikolaja Kopernika

w Toruniu. Studia magisterskie ukoiiczyl w Papieskim Wydziale Teologicznym

w Warszawie. Zdobyt^ na tym etapie studiow wiedz? poszerzyl koncz^c studia podyplomowe

z teologii. W roku 2005 w Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikolaja Koper

nika w Toruniu uzyskal stopien naukow) doktora nauk humanist) cznych w zakic^ic pcdagu-

giki na podstawie obronionej rozprawy „Tomistyczna pedagogika o . Jacka Woronieckiego

w kontekscie przemian spoleczno-kulturowych w XX wieku".

2. Charakterystyka prowadzonych badah naukowych

Naukowe CV dr. Jaroslawa Horowskiego budzi szacunek. Od strony formalnej

z przedlozonego wykazu wynika, ze warlosc publikacji wedlug punktacji MNiSzW zostala

wyceniona na 256 punktow. Wartosci te w petnym blasku ukazuje dol^czony do dokumenta-

cji zal^cznik nr 4. Zawiera on wykaz opublikowanych prac naukowych (kilkadziesi^t) oraz

informacj^ o osi^gni^ciach dydaktycznych, a takze wspolpracy naukowej z innymi osrodkami

oraz popuhiryzacji nauki.

Posrod w^tkow, ktore przewijaj^ si^ w publikacjach dr. Jaroslawa Horowskiego,

szczegdlne miejsce zajmuj^ publikacje opisuj^ce poszukiwania filozoficznych podstaw peda-

gogiki. Ich szczegolowy opis przedlozyl w zal^czniku nr 2 do przedlozonej do oceny doku-

mentacji. Przedmiotem swych zainteresowah naukowych uczynil filozofi? neotomistyczn^,

a scislej opart^ na tym systemie filozofi^ wychowania. Interesuje go funkcjonowanie opartego

na tym systemie modelu wychowania moralnego. Jego podstaw^ l^czy zprzyjmowan^

w neotomizrnie antropologi^. ktora eksponuje cielesno-duchowa nature czlowieka oraz zasa-

dy jego funkcjonowania w swiecie. Habilitant ponadto bada udzial i znaczenie religii

w procesach wychowania czlowieka. Wnioski, do jakich dochodzi na podstawie przeprowa-

dzonych badah, pozwolily mu sformulowac opart^ na filozofii neotomistycznej koncepcj^

integralnego wychowania - wspierania rozwoju czlowieka.

Porownywanie opartej na mysli neotomistycznej koncepcji wychowania moralnego

z propozycjami innych systemow w}'chownnia sklonilo dr. a Tlorov. skicgo do pcsta

wienia tez) mowi^cej o tym, ze mysl neotomistyczna posiada duzy potencjal w wyjasnianiu

i opisie rzeczywistosci wychowania moralnego oraz ze moze ona stanowic podstaw? do pla-
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