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II Interdyscyplinarna  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
 

pt. Sukces edukacyjny – Sukces zawodowy – Sukces życiowy 

   
Komunikat 1 
 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedagogiki Zdrowia i 

Kultury Fizycznej 

zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 

 

 6 czerwca 2018 roku 

 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej 

UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21E, 25-406 Kielce, AULA) 
 

 

Konferencja jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2017 roku cyklu corocznych 

spotkań naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom pedagogiki społecznej w 

aspekcie teoretyczno-empirycznym oraz praktycznym.  

Celem głównym konferencji jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki 

edukacji młodzieży w okresie stale zachodzących zmian edukacyjnych, kulturowych, 

cywilizacyjnych i społecznych w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Tematyka spotkania naukowego, skoncentrowana jest wokół kategorii sukcesu 

życiowego. Analizie poddane zostaną wychowawcze i edukacyjne rozwiązania 

występujące we współczesnej szkole sprzyjające osiągnięciu sukcesu szkolnego oraz 

zagadnienia związane z projektowaniem przez młodzież indywidualnej ścieżki 

zawodowej. Omówione zostaną również uwarunkowania sukcesu życiowego 

młodzieży. 

Zapraszamy do dialogu, dyskusji i wymiany doświadczeń na temat sytuacji 

społecznej, kondycji polskiej rodziny, wielowymiarowości kariery zawodowej, 

społecznych i edukacyjnych uwarunkowań sukcesu życiowego młodzieży.  
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Proponujemy następujące zagadnienia tematyczne: 
 

1. Współczesne aspiracje i oczekiwania młodzieży w ujęciu interdyscyplinarnym.  

2. Standaryzacja i kreatywność w edukacji szkolnej – wyzwania i ograniczenia. 

3. Wieloaspektowa integracja edukacji i rynku pracy jako jedna z dróg prowadzących 

do sukcesu. 

4. Internet w obliczu ciągle dokonujących się zmian w epoce ponowoczesności  

– perspektywy i bariery. 

5. Rozważania wokół definicji sukcesu życiowego w kontekście kolejnych etapów 

dorastania człowieka. 

6. Zadania pedagogiki społecznej wobec ponowoczesności – nadzieje i zagrożenia. 

7. Wychowanie młodzieży do sukcesu życiowego: wybór czy konieczność?  

 

 

Komitet Naukowy 

Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka 

Dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK  

Dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK  

Dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK 

Dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK 

Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. UMCS 

Dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS 

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. WSA 

Dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK – Przewodnicząca 

Dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK  

 

Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący: Dr Tomasz Łączek   

Sekretarz: Dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska 

Członkowie: Dr Marzena Pękowska, mgr Justyna Klamka  
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          Zapraszamy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, 
nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli środowisk pracy, doktorantów  
i studentów oraz wszystkich zainteresowanych. 
 

Miejsce konferencji: 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej UJK 

w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21E, Kielce, AULA 

 
 
Informacje organizacyjne 

 

• Opłata konferencyjna wynosi 249 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, 

poczęstunek w przerwie kawowej oraz publikację wystąpienia (po otrzymaniu 

pozytywnych recenzji). Potwierdzeniem udziału w konferencji będzie dokonanie 

przelewu wymaganej kwoty do dnia 30.05.2018r. na konto: 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 
Millennium Bank 
Nr konta bankowego 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 
W tytule: Imię i nazwisko, Konferencja SUKCES - subkonto 82 

 
• Faktura zostanie wystawiona na życzenie uczestnika w ciągu 14 dni od wykonania 

przelewu (proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę w Karcie zgłoszenia). 

• Kartę zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać do dnia 30.05.2018 r.                 

na adres:  konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl  

• Materiały przygotowane do druku należy nadsyłać do 20 sierpnia 2018 r. 

• Wydanie publikacji planowane jest w 2018 r.  

• Wymagania edytorskie zostaną przekazane w Komunikacie 2, który zostanie 

przesłany uczestnikom do 04.06.2018 r. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: 
adres email: konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl 

telefon:   503 022 917 dr Tomasz Łączek                                                             
                                                     Z poważaniem 

                                            Komitet Organizacyjny 


