Koło Nauk Społecznych NEMESIS przy Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Akademii Pomorskiej w Słupsku zostało zarejestrowane Decyzją Rektora z dnia 10.12.2003 r.
i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Jego aktualnymi opiekunami naukowymi są
założyciele koła, a w przeszłości Studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej!
Studenci zrzeszeni w kole organizują liczne przedsięwzięcia naukowe i organizacyjne.
Realizowane przez naszych Studentów projekty wpisują się w strategię rozwoju AP
oraz Wydziału Nauk Społecznych z uwagi na aspekty promocyjne – prezentowanie
aktywnych sylwetek absolwentów Uczelni oraz współpracę z instytucjami państwowymi,
samorządowymi i naukowymi w których studenci odbywają również cykliczne praktyki.
Partycypujący w projektach zyskują dodatkowe kwalifikacje praktyczne, niezbędne w
zakresie wymogów rynku pracy np. dla pedagogów resocjalizacyjnych. Jest to również okazja
do prezentowania dorobku naukowego i organizacyjnego społeczności akademickiej AP.
Działania naszych Studentów Pana Seweryna Paściaka (Przewodniczącego Koła)
i Pana Przemysława Kacy (Specjalisty Koła) od dłuższego czasu są firmowane dobrą
wspólpracą z Panem Ministrem Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka,
który obejmował Honorowym Patronatem inicjatywy koła w okresie 2014 – 2016!
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Studenci KNS Nemesis są również Autorami rozdziału pt. Twórcza resocjalizacja
poprzez hip-hop jako przykład respektowania praw dziecka (The Process of Creative
Rehabilitation trough Hip-hop as an Example of Respecting Children’s Rights) w najnowszej
publikacji autorstwa prof. Iriny Suriny i dr Anny Babickiej Wirkus nt. Prawa dziecka w
przestrzeni edukacyjno-społecznej, wydanej przed kilkoma dniami.
Książkę z rozdziałem naszych Studentów można znaleźć pod linkiem:
http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/prawa-dziecka-w-przestrzeni-edukacyjnospolecznej,1840.html

Opiekunowie naukowi składają serdeczne podziękowania za aktywną działalność
naukowo – organizacyjną oraz bieżącą współpracę w realizacji zadań statutowych Koła i
godne reprezentowanie Naszej Uczelni na niwie ogólnopolskiej!
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