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KOMUNIKAT 1 

Instytut Pracy Socjalnej  

Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

zaprasza do udziału 

w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ. 

PRACA JAKO WYZNACZNIK EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA 

 

Kraków, 24 – 25 maja 2018 r. 
 

pod honorowym patronatem: 

Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego 

Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa 

prof. zw. dr hab. Kazimierza Karolczaka - Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 
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Komitet Naukowy: 

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 

Polska) - przewodniczący 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, Polska) – zastępca przewodniczącego 

Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka  

w Warszawie, Polska) 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bera (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Polska) 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

Polska)  

Prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski, Polska)  

Prof. zw. dr hab. Marian W. Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)  

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 

Polska) 

Prof. WSP, dr hab. Mirosław Grewiński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza 

Korczaka w Warszawie, Polska) 

Prof. UZ, dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)  

Prof. UP, dr hab. Ireneusz M. Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) 

Prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) 

Prof. Folco Cimagalli (LUMSA, University in Rome, Włochy)  

Prof. Michał Kasprzak (University of Toronto, Kanada)  

Prof. dr Andrea Óhidy (Pedagogical University of Freiburg, Niemcy) 

Prof. Jiři Prokop (Charles University in Prague, Czechy) 
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Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Naukową  

z cyklu UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ. Tematyka konferencji będzie oscylowała 

wokół pracy jako wyznacznika egzystencji człowieka. Problematyka konferencji jest  

o tyle istotna, iż porusza ważne zagadnienia jednostki ludzkiej zmagającej się  

z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Wybór powyższej tematyki podyktowany 

jest potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście wpływu aktywności 

zawodowej na życie indywidualne jak i społeczne człowieka. Praca jako jedna  

z podstawowych ludzkich aktywności warunkuje przynależność do określonych grup 

społecznych oraz determinuje funkcjonowanie współczesnego człowieka w wielu 

obszarach życia. 

 

Cele konferencji: 

 Ukazanie pracy zawodowej jako wyznacznika ludzkiej egzystencji; 

 Ukazanie roli pracy zawodowej w wielopłaszczyznowym funkcjonowaniu 

współczesnego człowieka; 

 Przybliżenie problemów grup marginalizowanych na rynku pracy; 

 Ukazanie wielokontekstowości bezrobocia i jego wpływu na funkcjonowanie 

jednostki i grup społecznych; 

 Omówienie specyfiki procesów aktywizacji na rynku pracy; 

 Wskazanie na rolę polityki społecznej w kształtowaniu rynku pracy; 

 Zwrócenie uwagi na problemy związane z realizacją kariery zawodowej: mobbing, 

stres, wypalenie zawodowe; 

 Przyjrzenie się etycznemu i filozoficznemu wymiarowi pracy ludzkiej; 

 Próba opracowania wspólnej koncepcji dotyczącej pracy zawodowej jako 

wyznacznika ludzkiej egzystencji z perspektywy międzynarodowej. 

 

Uwzględniając powyższe przesłanki, zaproszenie do udziału w konferencji 

pragniemy skierować do pracowników nauki oraz praktyków, w tym nauczycieli 

akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, instytucji 

pozarządowych, pracodawców, i pracowników oraz gremium kościelnego a także 

politycznego. 

Proponowane bloki tematyczne: 

1. Wieloaspektowość pracy ludzkiej. 

2. Etyczny i filozoficzny wymiar pracy ludzkiej. 

3. Aspekty pracy w obszarze polityki oświatowej i w pedagogice szkolnej. 

4. Podmioty pracy. 

5. Polityka zatrudnienia i rynku pracy. 

6. Bezrobocie i wielowymiarowość jego konsekwencji. 

7. Marginalizacja i dyskryminacja na rynku pracy. 
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8. Pedagog w obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy. 

9. Drogi i rozdroża kariery zawodowej młodego pokolenia Polaków. 

10. Pracownik socjalny wobec problemów zatrudnienia i grup wykluczonych z rynku 

pracy. 

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w organizowanej przez nas 

konferencji. Państwa obecność uświetni planowane spotkanie naukowe przyczyniając 

się do poszerzenia wiedzy w zaproponowanych obszarach tematycznych. Wyrażamy 

nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie  

w projektowanych programach polityki społecznej. 

 

Na potrzeby konferencji została uruchomiona strona internetowa pod adresem: 

http://www.universalizm.up.krakow.pl/ na której znajdą Państwo bieżące 

informacje.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Miejsce obrad: 24 maja 2018 r. 

Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na 

Wawelu 

    

25 maja 2018 r. 

   Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

   ul. Ingardena 4 

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł  

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 15 kwietnia 2018 r. na konto bankowe: 

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

Bank Pekao SA oddział w Krakowie 

przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 

Kod SWIFT: PKOPPLPW 

z dopiskiem: DK – 163, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-163 Jan Kowalski) 

 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować 

we własnym zakresie. 
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Zgłoszenie uczestnictwa: 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (dostępnej na stronie 

internetowej konferencji) na adres: uniwersalizmpracy@gmail.com do dnia 30 marca 

2018 r. 

Kontakt z sekretariatem konferencji: 

 

dr Krzysztof Chaczko: e-mail: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl; tel: 514702378 

mgr Katarzyna Białożyt: e-mail: katarzyna.bialozyt@up.krakow.pl; tel: 511955398 

 

Publikacja po konferencji: 

Po wstępnej recenzji nadesłanych artykułów, zostaną one przekazane do redakcji 

czasopism naukowych z obszaru tematyki konferencji. Po uzyskaniu dwóch 

pozytywnych recenzji zostaną one opublikowane. Autorzy o wynikach recenzji zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną. 

Referaty prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres  

e-mail: uniwersalizmpracy@gmail.com zgodnie z przedstawionymi poniżej 

wytycznymi. 

 
Wytyczne do publikacji: 

 Artykuł należy przygotować w języku polskim lub angielskim.  

 Tekst należy przygotować w edytorze MS Word z zastosowaniem czcionki Times 

New Roman, rozmiar  12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy – 2.5 cm, tekst 

wyjustowany.  

 Maksymalna ilość znaków ze spacją w przygotowywanym artykule to 20 000 

wraz z przypisami i bibliografią. 

 Obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy 

bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological 

Association - APA. 

 

Wzór przypisów: 

a) publikacja 1 autora: 

Nazwisko autora (data) tekst. 

Przykład:  Kowalski (2010) stwierdza, że.... 

Badania wskazują, iż ... (Kowalski, 2010). 

b) publikacja 2 autorów: 

Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji. 

Przykład: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2014)... 

Badania wskazują, iż... (Kowalski,  Nowak, 2014). 

c) publikacja 3-5 autorów: 

mailto:uniwersalizmpracy@gmail.com
mailto:krzysztof.chaczko@up.krakow.pl
mailto:katarzyna.bialozyt@up.krakow.pl
mailto:uniwersalizmpracy@gmail.com
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Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, 

rozdzielając je przecinakami i stawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi 

nazwiskami. 

Przykład: Jak sugerują Nowak, Kowalski i Kliś (2014) ... 

Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż... 

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie  

„i współpracownicy”. 

d) publikacja 6 i więcej autorów: 

Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest 

po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach. 

e) powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska 

autora; 

f) powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po 

dacie podajemy oznaczenia a,b.c. 

Bibliografia 

Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie. 

Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego: 

a) dla książki 

Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

np.Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji  

w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 

b) dla książki napisanej pod redakcją: 

Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

np. Gerlach, R. Kulpa-Puszczyńska, A. Tomaszewska-Lipiec, R. (red.) (2008). Wybrane 

problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do pracy. Bydgoszcz: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

c) rozdziału w pracy zbiorowej: 

Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W:  Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony 

rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Waloszek, D. (2005). Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka. 

W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju 

dziecka, (s. 184-191). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 

d) artykuł w czasopiśmie: 

Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony 

artykułu. 

Furmanek, W. (2015). Problematyka języka pedagogiki (pracy). Labor et Educatio, 

3/2015, 11-30. 
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Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu 

bibliograficznego. 

e) źródła internetowe: 

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano  

z: adres strony www. 

Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem  

w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę 

publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst. 

Struktura artykułu: 

1. Imię i nazwisko Autora 

2. Afiliacja Autora 

3. Tytuł artykułu w języku polskim 

4. Tytuł artykuły w języku angielskim 

5. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły 

6. Streszczenie w języku polskim 

7. Słowa klucz w języku polskim 

8. Streszczenie w języku angielskim 

9. Słowa klucz w języku angielskim 

10. Bibliografia 

 

Noclegi: 

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji noclegów w hotelach znajdujących się blisko 
Starego Miasta: 

Akademickie Centrum Hotelowe – „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9-9a, 30-150 
Kraków, tel. +48 12 662 64 55, e-mail: hotel@up.krakow.pl, krakowiak@up.krakow.pl 

Hotel Ibis Budget Kraków,  ul. Armii Krajowej 11A, 30-150  Kraków,  
tel. (+48)126261145, Faks. (+48)126262060  

Hotel Logos, ul. J. Szujskiego 5, 31-123 Kraków, tel.:12 631 62 00, e-mail: 
rezerwacja@hotel-logos.pl 

Hotel Ibis  Kraków Centrum, ul. Syrokomli 2, 30-102  Kraków, tel. (+48)12/2993300, 
faks. (+48)12/2993333, e-mail: H3710@accor.com  

 

mailto:hotel@up.krakow.pl
mailto:krakowiak@up.krakow.pl
mailto:rezerwacja@hotel-logos.pl
mailto:H3710@accor.com

