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Zakład Pracy Socjalnej wraz z Kołem Naukowym Pracowników Socjalnych 

Uniwersytetu Opolskiego, oraz Sekcja Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej 

mają zaszczyt zaprosić do udziału  

w 

II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów  

 

 

Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. 

Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo. 

 

w dniu 20 kwietnia 2016 roku 

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: 

 Prof. dr hab. Marek Masnyk, Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. kształcenia i studentów 

Prezydent Miasta Opole – Arkadiusz Wiśniewski 

oraz  

Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ 

 

 

To już drugie spotkanie studentów i doktorantów, które ma na celu wymianę myśli, 

doświadczeń i wniosków z prowadzonych badań na terenie wielu uczelni i ośrodków naukowo-

badawczych w Polsce. 

I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Studentów i Doktorantów pt. „Problem 

wykluczenia społecznego - stare i nowe wyzwania” wskazała na konieczność poszerzenia dyskusji o 

inne obszary naukowych i badawczych poszukiwań młodych naukowców. Dlatego organizujemy 



2 

 

kolejną konferencję, która uwzględnia ten postulat. Tematem wiodącym jest „Pedagogika i praca 

socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo”. 

Trzon zasadniczych treści obejmują zagadnienia związane z rozwojem, funkcjonowaniem i 

społeczną adaptacją jednostki do życia w rodzinie, szerszej społeczności. Obserwowalne przemiany 

otaczającej nas rzeczywistości nie pozostają bez wpływu na przeobrażenia w zachowaniu zarówno 

dzieci, jak i dorosłych. Postęp nauki i techniki sprawia, że współczesne i kolejne pokolenia będą 

musiały się zmierzyć z narastającą falą społecznie nieakceptowanych zachowań i wynikających z tego 

faktu problemów. Rzeczywistość nieustannie stawia nowe wyzwania, z którymi nie zawsze jednostka 

jest w stanie sobie poradzić. Dlatego konieczność poszukiwania optymalnych rozwiązań dla trudnych 

sytuacji człowieka jest obowiązkiem badaczy i naukowców, którzy analizują położenie i społeczne 

funkcjonowanie jednostek, rodzin i grup społecznych.  

Organizowana konferencja jest kontynuacją wymiany myśli, poglądów, analiz i 

wyprowadzanych na bazie materiału empirycznego wniosków przez studentów i doktorantów, którzy 

podejmują próby znalezienia odpowiedzi na pytania stawiane w wielu kwestiach społecznych. 

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy pragną podzielić się swoimi postulatami z prowadzonych 

badań i teoretycznych analiz ważnych z punktu widzenia społecznego funkcjonowania jednostki, 

rodziny i społeczeństwa. Proponujemy trzy zasadnicze obszary tematyczne, w których centrum 

zainteresowania jest człowiek: 

 

1. Jednostka - jej rola i miejsce w społeczeństwie 

2. Rodzina – aspekty jej rozwoju, zadania, funkcje i znaczenie w świecie globalnej 

cywilizacji 

3. Społeczeństwo – jego struktura, natura i znaczenie w zachowaniu systemu 

wartości ogólnoludzkich 

 

Komitet Naukowy: 

Przewodnicząca: Prof. nadzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski 

Prof. dr hab. Józefa Brągiel, Uniwersytet Opolski 

Dr. hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Uniwersytet Opolski 

Prof. nzw. dr hab. Emilia Janigova, Katolicki Uniwersytet W Rużomberku (Słowacja) 

Prof. nzw. dr hab. Wojciech Maliszewski, Państwowa wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 

Prof. nzw. dr hab. Norbert Pikuła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
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Dr Beata Górnicka, Uniwersytet Opolski 

Dr Joanna Janik, Uniwersytet Opolski 

Dr Agnieszka Włoch, Uniwersytet Opolski 

Dr Piotr Sikora, Uniwersytet Opolski 

Dr n. med. Iwona Dzieńdziora, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 

Dr Joanna Żurakowska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 

 

Komitet Organizacyjny:  

Przewodnicząca:  Prof. nadzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski 

Wojciech Paradej  - Przewodniczący Koła Naukowego Pracowników Socjalnych 

Patrycja Stankiewicz - Z-ca przewodniczącego Koła Naukowego Pracowników Socjalnych 

Michalina Hładun – Przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów sekcja Opiekuńczo – 

Wychowawcza 

Konrad Moszczeński - Naukowe Koło Pedagogów sekcja Opiekuńczo – Wychowawcza 

Agnieszka Bąkowska – prezes Fundacji SPINACZ, Koło Naukowe Pracowników Socjalnych 

Marta Michalska – sekretarz Fundacji SPINACZ, Koło Naukowe Pracowników Socjalnych 

Anna Gruca – wiceprezes Fundacji SPINACZ 

Marta Wójcik – członek Koła Naukowego Pracowników Socjalnych  

 

Miejsce obrad: 

Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego 

Ul. Katowicka 95 

 

Ramowy program konferencji: 

10:00 – 10:25 – rejestracja uczestników, rozdanie materiałów promocyjnych 

10:30 – uroczyste otwarcie konferencji  -  Prof. dr hab. Marek Masnyk, Prorektor Uniwersytetu    

             Opolskiego ds. kształcenia i studentów  

 

10:40 -  powitanie uczestników i gości – Prof. nadzw. dr hab. Anna Weissbrot- Koziarska  

10:45 – 12:30 – wystąpienia uczestników  

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa 



4 

 

12:30 - 14:00 – wystąpienia uczestników  

14:00 -14:15 – dyskusja 

14:15 – podsumowanie oraz zamknięcie konferencji, rozdanie certyfikatów. 

 

Program szczegółowy zostanie przesłany do uczestników w późniejszym terminie. 

Artykuły, które przejdą pozytywną recenzje zostaną opublikowane. 

 

 

 

Zgłoszenia i streszczenia wystąpień przyjmujemy do 30 marca 2016 r. pod adres: 

 sknpsuo@gmail.com 

 

Wymogi techniczne: 

Wystąpienie nie powinno przekraczać 10 minut.  

Streszczenie w j. polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi max. jedna strona tekstu.  

Do zgłoszenia należy dołączyć również dane kontaktowe.  

Pełny tekst artykułów prosimy przesyłać w formie elektronicznej do dnia  30 czerwca 2016 r.  

 

Jeżeli wśród prelegentów będą osoby, które chcą przedstawić swój poster jest również taka możliwość. 

Wszelkie pytania prosimy wówczas kierować na adres mailowy sknpsuo@gmail.com 

Uwaga! 

Komitet Naukowy zastrzega sobie wybranie wystąpień, w przypadku dużej ilości zgłoszeń.  

 

Wymogi redakcyjne: 

1. Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z 

następującymi wytycznymi:  

• czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt.  

• marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne 

ustawienia programu Microsoft Office Word)  

• wyrównanie tekstu: do lewej strony z wyjątkiem niektórych cytatów, tytułów i nagłówków, 

elementów tabel i rysunków  

• interlinia tekstu – 1,5 (dotyczy to również opisów tabel i rysunków)  

• akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator)  
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• ponumerowane strony (numeracja umieszczona pośrodku na dole strony)  

• tabele i rysunki wraz z tytułami umieszczone na osobnych stronach na końcu tekstu  

2. Grafika  

Elementy graficzne (np. zdjęcia, rysunki itp.) powinny być przygotowane w jak najlepszej jakości i 

zapisane w jednym z następujących formatów *.jpg, *.png lub *.pdf. Każdy element graficzny należy 

przesłać w osobnym pliku. 

3. Uzyskanie zgody właścicieli materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autora. 
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Konferencja jest punktowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym. 

Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. 

Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo. 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Opole 2016 

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………… 

Nazwa uczelni: …………………………………………………………………..  

Studiowany kierunek:…………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………. 

ulica, nr: ………………………………………………………………………… 

kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………… 

telefon kom: ……………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………….. 

Tytuł wystąpienia :……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Streszczenie: …………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………

……. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Uprzejmie informujemy,  że sale konferencyjne wyposażone są w laptopy i projektory multimedialne.   

W przypadku zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt, prosimy o zaznaczenie poniżej. 

 rzutnik pisma (folie)   inne (jakie?) …………………..……………………………………………..  

 

 

             ................................................ 

data i podpis Uczestnika 

 

 


