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Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji są studenci psychologii  
i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 

Obecnie zjawiska społeczne coraz częściej rozpatrywane są w sposób 
wielowymiarowy i interdyscyplinarny. Ponadto zauważa się odejście od tendencji do 
tworzenia teorii obejmujących całokształt życia psychicznego człowieka na rzecz 
prowadzenia intensywnych badań empirycznych i konstruowania koncepcji o mniejszym 
zasięgu. Wobec powyższych faktów rodzi się potrzeba integracji wiedzy naukowej i 
syntezy poglądów.   

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskusji na 

temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki. 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy kadrę naukowo-dydaktyczną, 

studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, a także specjalistów i 

praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki. 

 

Zgodnie z głównym hasłem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:  

1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki 

2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice 

3. Nowe pespektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

4. Problematyka wychowania w zmieniającym się świecie 

5. Patologie społeczne XXI wieku 

6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji 

7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne 

8. Wokół problematyki zdrowia i choroby 

Otwarci jesteśmy również na propozycje zagadnień wynikających z własnych 

zainteresowań i prowadzonych badań naukowych, a pozostających w kontekście tematu 

konferencji. 

Zasady uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa czynnego w konferencji jest 

zarejestrowanie się wraz przesłaniem tematu wystąpienia do 

dnia 12.05.2021 poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych. 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (kliknij tutaj) 

 

Miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się 21 maja 2020 r. w na platformie 

Microsoft Teams, administrowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. 

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji. 

Planowane jest wydanie monografii zbierającej materiały prelegentów. 

 

Kontakt: prof. WSH dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier - psyche@wsh.pl 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-EnmZ_q_KkGvgLiKaOC87RtsQfU6CkRHnDp91SaR89pUMkY5NEpVRFIwTEZKQ1lRRjNXMlpFVldBMC4u
https://forms.office.com/r/cYU8uVUB5J
mailto:psyche@wsh.pl

