Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we
Współczesnej Cywilizacji:
Stan, Diagnoza, Rozwiązania
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję pt. Rola Nauk
Humanistycznych i Społecznych we współczesnej cywilizacji: stan, diagnoza,
rozwiązania, która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 w Zamiejscowym
Wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Konferencja jest wydarzeniem szczególnym, ponieważ wpisuje się w gorącą
dyskusję dotyczącą przyszłości nauk humanistycznych i społecznych w naszym
kraju. W ramach metanaukowego dyskursu rozważane są różne aspekty
organizacyjne i techniczne związane z funkcjonowaniem szeroko rozumianej
humanistyki na współczesnych uczelniach. Te niewątpliwie ważne zagadnienia, nie
mogą jednak przesłonić potrzeby szerszej refleksji teoretycznej uwzględniającej
tematyczne zróżnicowanie nad tym, w czym tkwi istota nauk humanistycznych i
społecznych, jaką funkcję pełnią one w dzisiejszej cywilizacji oraz jak definiować ich
zadania w niedalekiej przyszłości. Jako młodzi doktoranci i naukowcy jesteśmy
szczególnie zainteresowani przyszłością.
Podobnie sformułowane zagadnienia są przedmiotem dyskusji w wielu innych
krajach. Dzięki temu możemy poznać diagnozę innych na temat stanu szeroko
pojętej humanistyki i skorzystać z ich refleksji, możemy również zapoznać się z
przewidywanymi scenariuszami rozwoju tej gałęzi nauki i twórczo odnieść się do tych
scenariuszy.
Sami także chcielibyśmy wziąć udział w globalnej dyskusji na ten temat.
Towarzyszy nam przekonanie, że stoimy u progu zasadniczej zmiany, która
radykalnie przekształci dotychczasowy, utrwalony stan nauk humanistycznych i
społecznych.
Organizatorzy konferencji przez swoją działalność chcą przygotować
przestrzeń, dzięki której młodzi humaniści mogliby wymieniać swoje spostrzeżenia i
podejmować wysiłek, by stworzyć warunki do rozwoju swoich dyscyplin.
Konferencja będzie podzielona na 4 sesje plenarne:
1.Przyszłość nauk humanistycznych i społecznych.
2.Nauki humanistyczne i społeczne w modelu szkolnictwa wyższego w Polsce.
3.Ewaluacja, parametryzacja oraz finansowanie humanistyki i nauk społecznych:
różne modele.
4.Nauki humanistyczne i społeczne jako kluczowy czynnik w rozwoju cywilizacji.
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Planujemy, że wszystkie panele będą miały postać debaty eksperckiej z udziałem
wybitnych profesorów, specjalistów oraz doktorantów.

Formy uczestnictwa
W ramach konferencji przewidziano następujące formy uczestnictwa:



uczestnictwo czynne- zarezerwowane wyłącznie dla Doktorantów, obejmuje
udział w panelu dyskusyjnym wraz z zaproszonymi ekspertami;
uczestnictwo bierne- dla wszystkich chętnych, w wariancie płatnym (z
pakietem konferencyjnym) lub bezpłatnym (bez pakietu konferencyjnego)

FORMA

OPŁATA

TERMINY



Uczestnicy
czynni
(Doktoranci)

Uczestnicy
bierni z
pakietem
konferencyjnym

Uczestnicy
bierni bez
pakietu

100 PLN


(2 dni)



50 PLN

Zgłoszenia
abstraktów: do 7
maja
Wnoszenie
opłat: do 17 maja

REJESTRACJA

http://www.pdnhis.edu.pl/konferencja/

Zgłoszenia i
wnoszenie
opłat: do 27 maja

http://www.pdnhis.edu.pl/konferencja/

Zgłoszenia: do 27
maja

http://www.pdnhis.edu.pl/konferencja/

(2 dni)



0 PLN

Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy do udziału w Bankiecie
Konferencyjnym w dniu 29 maja o godz. 20:00. (informacje o lokalizacji
zostaną podane wkrótce na naszej stronie). Opłata za Bankiet wynosi 100
PLN. W tym celu prosimy o zaznaczenie opcji Bankietu w formularzu
rejestracyjnym oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100 PLN na podane wyżej
konto konferencji. Osoby wybierające płatny pakiet oraz udział w Bankiecie
prosimy o wpłatę łącznej kwoty na konto konferencji.
Opłata za pakiet konferencyjny obejmuje: przerwy kawowe, obiad, materiały
konferencyjne, certyfikat.
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Zgłoszenia prelegentów
Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich doktorantów,
którym bliska jest tematyka sesji panelowych:





Przyszłość nauk humanistycznych i społecznych
Nauki humanistyczne i społeczne w modelu szkolnictwa wyższego w
Polsce
Ewaluacja, parametryzacja i finansowanie humanistyki i nauk
społecznych: różne modele
Nauki humanistyczne i społeczne jako kluczowy czynnik w rozwoju
cywilizacji

Każdy panel składać się będzie z trzech części:




Wystąpienia prelegentów
Dyskusja ekspercka
Dyskusja z publicznością

Na wystąpienie każdego prelegenta przeznaczono 10 minut.
W celu zgłoszenia abstraktu należy wypełnić kwestionariusz zamieszczony na
stronie: http://www.pdnhis.edu.pl/konferencja/
Długość abstraktu nie powinna przekraczać 900 znaków ze spacjami.
Terminy:




Zgłoszenia abstraktów: do 7 maja 2015 r.
Informacja o przyjęciu/odrzuceniu referatu: 10 maja 2015 r.
Termin wpłat dla prelegentów: 17 maja 2015 r.
Uiszczenie opłaty jest warunkiem uwzględnienia wystąpienia w programie
konferencji i opublikowania abstraktu w programie szczegółowym.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
Tytuł przelewu: Konferencja PDNHiS + imię i nazwisko uczestnika
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Faktury będą wystawiane na Państwa życzenie po dokonaniu wpłaty i podaniu
danych do faktury w formularzu rejestracyjnym. Faktury będą przesyłane pocztą na
adres odbiorcy faktury.
Wystawianie faktur w trakcie konferencji nie będzie możliwe.

Miejsce konferencji
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30B
Wrocław

Transmisja konferencji
Wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w konferencji we Wrocławiu,
zapraszamy do oglądania bezpośredniej transmisji z konferencji w internecie.
Streaming zostanie uruchomiony dzięki PandaTV.
Więcej informacji: http://www.pdnhis.edu.pl/konferencja/
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Prelegenci
Do tej pory swój udział w konferencji potwierdziły następujące osoby:
Wystąpienie inauguracyjne: prof. dr hab. Jan Strelau
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Autorytet w nauce i relacja „mistrz-uczeń” z perspektywy czasu.
PRZYSZŁOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Prof. dr hab. Michał Buchowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Uniwersytet Warszawski / Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Uniwersytet Jagielloński
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Narodowe Centrum Nauki / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W MODELU SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO
W POLSCE

Dr Dominik Antonowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Izabela Wagner
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
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EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE HUMANISTYKI
I NAUK SPOŁECZNYCH: RÓŻNE MODELE

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Polska Akademia Nauk
Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Emanuel Kulczycki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK
W ROZWOJU CYWILIZACJI

Prof. dr hab. Paweł Boski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Dr hab. Marcin Cieński
Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Polska Akademia Nauk
Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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Sponsorzy:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wszyńskiego w
Warszawie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
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Patroni honorowi:

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Warszawski

Kontakt
Sekretariat Konferencji:
o
o
o

mgr Dorota Sys dorotasys@onet.eu (+48 661 554 056)
mgr Agata Aszklar: a.aszklar@poczta.onet.pl
mgr Joanna Urbańska jurbanska@vp.pl
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