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Oddajemy w ręce Szanownych Czytelników pierwszy tom Rozpraw Społeczno-Ekonomicznych Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach. Tytuł został pomyślany
jako seria wydawnicza, jednak kolejne jej tomy nie będą ukazywać się regularnie. Niektóre z nich będą edycją zebranych artykułów uczonych ogłaszających
efekty prowadzonych przez siebie badań, inne zaś naukowymi monografiami.
Seria dedykowana jest nauczycielom akademickim żarskiej Uczelni, cyklicznie udostępniającym rezultaty własnych badań naukowych. Pozostaje jednak
otwartą również dla autorów spoza ŁSW, zapraszanych do współpracy w edycji
kolejnych tomów serii. Należy podkreślić, iż Rozprawy… publikowane są we
współpracy z Wydawnictwem Rys, które należy do grona wydawców publikacji
recenzowanych, koncesjonowanych przez MNiSW. Ogłaszane w serii rozprawy
będą więc punktowane na zasadach określonych w ministerialnym rozporządzeniu. Pozostajemy w przekonaniu, iż dla autorów gotowych podjąć z nami współpracę jest to jednocześnie zachętą i istotnym, w perspektywie kariery naukowej,
walorem.
Kolejne tomy serii łączyć będzie układ tematyczny, ujęty w ramy dyscyplin
naukowych profilujących naszą Uczelnię. Warto jednak dostrzec merytoryczną
elastyczność periodyku, w zamyśle jego twórców stanowiącego forum reprezentantów zarówno dyscyplin humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych.
Zainicjowanie edycji stanowi istotny krok w rozwoju i funkcjonowaniu
Łużyckiej Szkoły Wyższej. Priorytetem Uczelni jest stwarzanie możliwości rozwoju intelektualnego mieszkańców regionu Dolnych Łużyc, którzy chcą sprostać
wymaganiom współczesnego rynku pracy. Idea służebności na rzecz społeczności regionu przyświecała twórcom Uczelni w 2004 roku, do dzisiaj pozostając
rudymentarnym determinantem jej funkcjonowania.
W naszej szesnastoletniej już działalności edukacyjnej wyspecjalizowaliśmy
ofertę w takich dyscyplinach naukowych, jak pedagogika, logistyka, bezpieczeństwo narodowe, administracja, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.
Na przestrzeni lat funkcjonowania Uczelni jej profil ewoluował paralelnie
do postępujących przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, generujących zmiany na rynku pracy. Zaczynaliśmy jako Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, z ofertą edukacyjną skoncentrowaną na reformach polskiej oświaty.
Nie zarzucając pedagogicznego kierunku kształcenia, przemodelowaliśmy jednak naszą ofertę tak, by Absolwenci ŁSW mogli funkcjonować w szerszym spektrum zawodowej aktywności.
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W pracy dydaktycznej kadra ŁSW nie zaniedbuje aspektów pedagogicznych,
eksponując uniwersalia moralne jako tworzywo, z którego tkane są postawy
pożądane w społeczeństwie obywatelskim. Czerpiąc z dziedzictwa zachodnioeuropejskiej myśli intelektualnej, w której istotny ślad pozostawił patron uczelni, renesansowy intelektualista rodem z Dolnych Łużyc – Jan Benedykt Solfa,
nasi wykładowcy uczestniczą w transmisji komponentów specyficznego klimatu
umysłowego, w którym dojrzewa świadomość obywatelska hołdująca idei patriotyzmu konstytucji Dolfa Sternbergera, stanowiącej oś kompozycyjną myśli
politycznej Jürgena Habermasa. Imperatywny charakter nadaliśmy również zasadzie oświeceniowego reżimu racjonalności, czyniąc ją fundamentem pracy
dydaktycznej Uczelni. Nasi Absolwenci otrzymują więc rzetelne umiejętności
praktyczne, oparte na specjalistycznej wiedzy teoretycznej, co stanowi rezultat
pracy wykładowców o wysokich kompetencjach, znakomitym doświadczeniu
w pracy akademickiej oraz bogatym dorobku naukowym.
Mamy nadzieję, że inicjowana niniejszym numerem edycja spotka się z przychylnym odbiorem i zainteresowaniem środowiska uniwersyteckiego, jak i tych,
dla których wiedza jest wartością samą w sobie.
Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej
dr n. hum. Roman Maciej Józefiak
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