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Komunikat I 
 
Szanowni Państwo, 

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzyna-
rodowej Konferencji dotyczącej współczesnych 
problemów społecznych. To już trzecie spotka-
nie kół naukowych, studentów i doktorantów. 
Celem tegorocznej konferencji jest konfrontacja 
różnych stanowisk i koncepcji, próbujących opi-
sać i wyjaśnić istniejące współcześnie problemy 
społeczne, zarówno te o zasięgu lokalnym, kra-
jowym, jak i globalnym. Chcemy także przyjrzeć 
się roli, jaką w ich poznaniu i rozwiązywaniu 
odgrywają pedagogika i praca socjalna.  

Ponadto celem konferencji jest wymiana do-
świadczeń naukowych, prezentacja wyników 
badań prowadzonych w tym zakresie w wielu 
uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych  
w Polsce i za granicą oraz próba diagnozy pro-
blemów, nękających współczesne społeczeń-
stwa.  

Do wzięcia udziału w planowanej konferencji 
zapraszamy szczególnie ludzi młodych, będą-
cych dopiero na początku swej naukowej drogi, 
jak i bardziej doświadczonych znawców współ-
czesnych problemów społecznych. Proponujemy 
następujące obszary tematyczne do dyskusji: 
1. Problemy społeczne jednostki i rodziny w uję-
ciu lokalnym. 
2. Społeczne problemy o zasięgu globalnym. 
3. Rozwarstwienie społeczne a jakość życia jed-
nostek i rodzin. 

4. Dostępność do edukacji w skali lokalnej i 
międzynarodowej. 
5. Problemy społeczne jednostek i rodzin wy-
zwaniem etycznym dla wielu grup zawodowych  
i społecznych. 

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje 
referatów, które wpisywałyby się w obszar tema-
tyczny konferencji.  

Konferencja odbędzie się w Studenckim 
Centrum Kultury Uniwersytetu Opol-
skiego, na ul. Katowickiej 95. Prosimy  
o nadsyłanie wypełnionego formularza rejestra-
cyjnego do dnia 10 kwietnia 2017 roku na 
adres: sknpsuo@gmail.com. Prosimy również o 
nazywanie plików za pomocą nazwiska oraz 
skróconego tytułu wystąpienia według wzoru: 
nazwisko_skrócony tytuł wystąpienia.doc(x).  

Zwracamy się z gorącą prośbę do opiekunów 
Kół Naukowych, promotorów prac, tutorów  
o wsparcie swoich podopiecznych w przygoto-
waniu referatów i prezentacji, które będą poka-
zywane podczas konferencji. Pomóżmy im się 
rozwijać.  

Planujemy publikację monografii naukowej, 
w której zamieścimy pozytywnie zrecenzowane 
teksty.  

Cieszymy się na spotkanie z Państwem! 
 

Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska 
Prof. UO, dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska 
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Informacje organizacyjne 

 
Program ramowy konferencji: 
10.00-10.30 - rejestracja uczestników 
10.30-10.45 - uroczyste rozpoczęcie konferencji 
10.45-12.30 -  wystąpienia uczestników 
12.30-12.45 - przerwa kawowa 
12.45-13.30 - wystąpienia uczestników 
13.30-14.00 - dyskusja 
14.00-14.15 - zakończenie konferencji 
 
Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do uczestników po 15 kwietnia 2017 r.  
 

 
Formularz rejestracyjny i streszczenia wystąpień przyjmujemy do  

10 kwietnia 2017 r. pod adres: sknpsuo@gmail.com 
 
 
Wymogi techniczne:  
Wystąpienie nie powinno przekraczać 10 minut. Język wystąpienia – polski, angielski, czeski i sło-
wacki. Streszczenie w języku 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 2017 r. Jeżeli wśród prelegentów będą 
osoby, które chcą przedstawić swój poster, to istnieje również taka możliwość. Wszelkie pytania 
prosimy wówczas kierować na adres mailowy: sknpsuo@gmail.com. 
 
Konferencja jest punktowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednost-
kom naukowym.  
 



 

Współczesne problemy społeczne  

wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej 

 

Formularz zgłoszeniowy - Opole, 2017  

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.  

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

 

 

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

data i podpis Zgłaszającego  

 
 



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, ele-
mentów tabel i rysunków,  
• interlinia tekstu – 1,5 (dotyczy to również opisów tabel i rysunków),  
• akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator), 
• 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 (itp. zdjęcia, rysunki itp.) powinny być przygotowane w jak najlepszej jakości  
i zapisane w jednym z następujących formatów *.jpg *.png lub *.pdf. Każdy element graficzny nale-
ży przesłać w osobnym pliku.  
3. Uzyskanie zgody właścicieli materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autora. 

 

 

 


