
             

 

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów 

oraz Katedra Pedagogiki Społecznej 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 

 I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej  

pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości”, 

która odbędzie się 12 maja 2017 roku w Katowicach, 

pod patronatem  

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego          

w Katowicach – prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka 

oraz Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON 

 

 

Partnerem Konferencji jest 

Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego Paideia. 

 

 



Problem funkcjonowania człowieka we współczesnej rzeczywistości jest 

przedmiotem rozważań oraz działań specjalistów z różnych dziedzin.                

Ze względu na ciągle zmieniające się realia  świata zachodzi potrzeba 

podejmowania holistycznej dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami oraz 

dylematami dotyczącymi współczesnych kontekstów życia człowieka. Ponadto 

istotna w poruszanej tematyce jest wymiana doświadczeń zarówno 

przedstawicieli środowiska naukowego, jak również praktyków.  

Głównym celem planowanej konferencji jest interdyscyplinarna wymiana 

poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania człowieka we 

współczesnym świecie z perspektywy wyzwań stawianych zarówno przed 

jednostkami, jak również zbiorowościami oraz instytucjami. Pragniemy 

poruszyć  tematykę szeroko rozumianych wyzwań stawianych przed 

człowiekiem z perspektywy jego funkcjonowania w (nie)przychylnej 

rzeczywistości. 

W ramach dyskusji proponujemy następujące bloki tematyczne: 

 kształt i funkcjonowanie współczesnej rodziny; 

 społeczno – kulturowe uwarunkowania funkcjonowania człowieka; 

 cienie i blaski życia osób starszych we współczesnym świecie; 

 osoby niepełnosprawne w społeczeństwie; 

 problematyka funkcjonowania jednostek niedostosowanych społecznie; 

 uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 zdrowie jako wartość w dobie przemian; 

 media – szansa czy zagrożenie dla współczesnego człowieka? 

 

Mając na uwadze konieczność podjęcia holistycznej dyskusji na wyżej 

wymienione tematy, do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-

Doktoranckiej pt. "Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej 

rzeczywistości” serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin 



naukowych m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii oraz prawa, które zajmują 

się tymi zagadnieniami, a także licznych podmiotów: szkół, ośrodków szkolno- 

wychowawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, pracowników 

socjalnych, asystentów rodzin, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 

Stowarzyszeń i Organizacji zainteresowanych tą problematyką.                          

W szczególności zapraszamy młodych naukowców – doktorantów i studentów, 

dla których konferencja stanowić będzie platformę do wymiany stanowisk           

i poglądów zarówno z doświadczonymi teoretykami, jak i praktykami.   

Warunki uczestnictwa oraz ważne informacje: 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (formularz znajduje się          

w załączniku) do dnia 07.04.2017 oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej              

w wysokości 50 zł (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia)     

i przesłanie potwierdzenia wpłaty do dnia 21.04.2017 na adres: 

konferencja.czlowiek2017@poczta.onet.pl 

 Zgłoszenia należy przesłać na adres: konferencja.czlowiek2017@poczta.onet.pl 

 Informację o zakwalifikowaniu wystąpienia uczestnicy otrzymają do dnia 

14.04.2017. 

 Plan konferencji uczestnicy otrzymają do dnia 28.04.2017. 

 W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad w dniu konferencji. 

 Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto Fundacji Inicjatyw Akademickich 

Uniwersytetu Śląskiego Paideia 

ul. Bankowa 12a, 40 – 007 Katowice 

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0023 6632 2895. 

W tytule przelewu prosimy wpisać:  

„Konferencja człowiek 2017 – imię i nazwisko uczestnika”. 



 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 

konferencja.czlowiek2017@poczta.onet.pl 

 Bardzo prosimy, aby postery przygotować w formacie B1. 

 Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych. 

Proponujemy następujące miejsca noclegowe (rezerwacja we własnym zakresie): 

1. Ośrodek dydaktyczny w Chorzowie 

Ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów, tel. (32) 349 39 12 

2. Hotel Novotel 

al. Roździeńskiego 16, Katowice, tel. (32) 200 44 44 

3. Hostel Katowice Centrum 

Ul. Andrzeja 19, Katowice, tel. (32) 733 10 79 

Komitet Naukowy: 

Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń 

Prof. dr hab. Ewa Syrek 

Dr hab. Teresa Wilk  

Dr hab. Ewa Jarosz 

Dr hab. Beata Ecler-Nocoń 

Dr hab. Elżbieta Turska 

 

Komitet Organizacyjny: 

mgr Katarzyna Słania 

mgr Marta Dziarnowska 

mgr Małgorzata Klimasz 

mgr Klaudia Maksim-Dąbrowska 

mgr Aleksandra Wróbel-Murshid 

Serdecznie zapraszamy, 

Komitet Organizacyjny 
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