
       

KOMUNIKAT  Nr  1 

 

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII  I  EDUKACJI  POLITECHNIKI  KOSZALIŃSKIEJ 
wraz z : 

INSTYTUTEM TECHNOLOGII EKSPLOATACJI w Radomiu, WOJEWÓDZKIM URZĘDEM 

PRACY w Szczecinie 

 

we współpracy z: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM PROFESJOLOGICZNYM i POLSKIM TOWARZYSTWEM  

NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH 

 

Zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: 

NAUKA- EDUKACJA- RYNEK PRACY  

organizowanej pod patronatem honorowym KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN 

na temat: 

INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA 

CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI 

 

która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2017 r. w Koszalinie i Unieściu 

 

 

W załączeniu przesyłamy założenia organizacyjno-programowe konferencji licząc na Pani/Pana 

udział w tym naukowym spotkaniu 

 

 

        Z poważaniem 

      Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

       dr hab. Czesław Plewka prof. PK 



 

 

 

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI 

 

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski- Akademia Pedagogiki Specjalnej 

 

V-ce przewodniczący: dr hab. prof. PK Czesław Plewka- Politechnika Koszalińska 

Członkowie: 

prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek- Uniwersytet Rzeszowski 

prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach-  Uniwersytet UKW w Bydgoszczy 

prof. zw. dr hab. Antonina Kowalewa-  Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny. Rosja 

prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Siedlcach 

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński- Politechnika Koszalińska 

prof. zw. dr hab. Nellia Nyczkało- Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy 

prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch- Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

prof. zw. dr hab. Ladislaw Varkoly- Dubnicki Technologiczny Instytut, Słowacja 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta- Politechnika koszalińska 

dr hab. prof. ITeE-PIB Henryk Bednarczyk- Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu 

dr hab. prof. nadzw. Kazimierz M. Czarnecki- Wyższa Szkoła Humanitus w Sosnowcu 

dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski- Uniwersytet Zielonogórski 

dr. Hab. prof. AM inż. Zbigniew Matuszak- Akademia Morska w Szczecinie 

dr hab. prof. US Elżbieta Perzycka- Uniwersytet Szczeciński 

dr hab. prof. UZ Bogusław Pietrulewicz- Uniwersytet Zielonogórski 

dr hab. prof. UMK Ewa Przybylska- Uniwersytet MK w Toruniu 

dr hab. prof. UTH Elżbieta Sałata- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

dr hab. prof. PK Tadeusz Strawa- Politechnika Koszalińska 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

II MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI NAUKOWEJ 

na temat : 

INTERDYSCYPLINARNE  ASEKTY  FUNKCJONOWANIA  CZŁOWIEKA  
WSPÓŁCZESNEJ  CYWILIZACJI 

 Tematyka związana z życiem i funkcjonowaniem człowieka była już wielokrotnie wcześniej 
podejmowana na licznych sympozjach i konferencjach naukowych. Stanowiła przedmiot wielu 
dyskusji naukowych, które koncentrowały się wokół różnych niezwykle ważnych aspektów tej 
problematyki. Była ona jednym z wielu wątków podjętych rozważań w trakcie I Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej z cyklu: ” Nauka – Edukacja - Rynek Pracy. . Przede wszystkim 
współdziałanie”, która odbyła się w Szczecinie w 2013 r. Ze względu na ciągłą aktualność podjętej 
wówczas tematyki, obecnie w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej  z tego samego 
cyklu ,której tematem będą interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej 
cywilizacji zamierzamy głównym wątkiem rozważań prowadzonych w ramach tej tematyki uczynić 
problem  innowacyjności i nieustannego rozwój człowieka i różnych działań podejmowanych 
przez niego i na jego rzecz. 

Proponując Państwu innowacyjność i nieustanny rozwój jako główny wątek dyskusji na temat 
interdyscyplinarnych aspektów funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji uznajemy 
człowieka za kreatora wszystkich obszarów własnego życia i działania oraz dziejowych przemian 
kształtujących oblicze współczesnego świata. W takim usytuowaniu każdy człowiek będąc twórcą 
przemian cywilizacyjnych powinien w całokształcie swoich działań zmierzać do nieustannej poprawy 
jakości własnego życia i otaczającej go rzeczywistości. Powinien więc troszcząc się o nieustanny 
rozwój własny, w sposób innowacyjny postrzegać jawiące się przed nim możliwości. Powinien on 
zawsze „iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość swojego celu” (Jan Paweł II, 2005). Również 
wszystkie podmioty edukacyjne i społeczne powinny w swojej działalności prowadzonej w trosce  
i na rzecz człowieka wykorzystywać i tworzyć różnego rodzaju rozwiązania innowacyjne. Jest to 
jeden z podstawowych warunków nieustannego rozwoju. 

Uznając, że innowacyjność nie tylko przyczynia się do poprawy życia człowieka, 
społeczeństw, czy różnych zbiorowości współczesnej cywilizacji ale również jest dla nich swoistego 
rodzaju wyzwaniem uznaliśmy, iż z tego względu stanowi ona uzasadnioną przesłankę dla 
uczynienia jej przedmiotem rozważań niniejszej konferencji. Zatem proponujemy pod rozwagę m.in. 
następujące zagadnienia: 

 nieustanny rozwój poprzez innowacje; 

 innowacyjność- bariery motywacyjne, kulturowe i ustrojowe; 

 psychologiczne uwarunkowania innowacyjności; 

 społeczny wymiar innowacji; 

 kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji  
i życiu człowieka; 

 umiejętności przekraczania granic myślenia; 

 innowacyjny rozwój w gospodarce i nauce; 

 miejsce innowacji w rozwoju szkoły; 

 innowacyjność to klucz do sukcesu w biznesie; 

 interdyscyplinarność w pedagogice pracy, 

 kulturowy wymiar zmian cywilizacyjnych w percepcji jednostki, 

 człowiek na rozdrożu rozwoju? Między wolnością a zniewoleniem, 

 logodydaktyka w szkole-innowacyjna koncepcja wychowania; 

 innowacyjność w zarządzaniu; 



 edukacja zorientowana na rynek pracy; 

 innowacyjne programy edukacyjne; 

 innowacja w praktyce szkolnej; 

 innowacyjny nauczyciel i jego warsztat pracy; 

 innowacyjne narzędzia pracy nauczyciela współczesnej szkoły i nauczyciela 
akademickiego; 

 przedstawiciele rynku pracy w przygotowaniu kadr na rzecz współczesnego rynku 
pracy; 

 innowacyjne formy wspierania pracownika w okresie jego adaptacji; 

 rozwój  zawodowy pracowników i formy jego wspierania; 

 technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu rozwojem człowieka; 

 profesjonalizm edukacyjny. 

Zaproponowaną problematykę traktujemy jako otwartą. Będziemy wdzięczni za autorskie 
propozycje osób z różnych środowisk zainteresowanych udziałem w niniejszej konferencji. 
Zapraszamy do udziału przedstawicieli środowisk naukowych reprezentujących różne dyscypliny 
naukowe (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, andragogiki, ekonomii, prakseologii, nauk  
o pracy, nauk o zarządzaniu, prawa nauk technicznych i matematyczno-fizycznych), różnego 
rodzaju szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i towarzystw oświatowych, instytutów 
naukowych i badawczych, administracji samorządowej i rządowej a także wszelkiego rodzaju 
instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. 

 Jesteśmy przekonani, że wymiana myśli, doświadczeń i refleksji poczynionych w czasie 
obrad plenarnych i planowanych paneli dyskusyjnych sprawi, że wygenerowane zostaną nowe 
cenne pomysły i rozwiązania godne wykorzystania zarówno w teorii jak i praktyce. Ponieważ 
większość czasu konferencyjnego zamierzamy przeznaczyć na dyskusję i pracę w panelach 
problemowych nawiązując do wcześniej nadesłanych i opublikowanych tekstów ,ośmielamy się 
prosić uczestników konferencji, którzy zainteresowani są opublikowaniem swoich tekstów  
o przesłanie ich  pocztą elektroniczną na podany adres mailowy w terminie  
do 15 października 2016 r. 

 Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie załączonego 
druku zgłoszenia i przesłanie go na adres Katedra Pedagogiki Wydziału Technologii i Edukacji 
Politechniki Koszalińskiej 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2 lub pocztą elektroniczną na  niżej 
podany adres mailowy w terminie do 30 września 2016r. 

 Koszt udziału w konferencji wynosi 590 zł i obejmuje wyżywienie, noclegi w dniach 25/26  
i 26/27.04.2017r.w Ośrodku Wczasowym w Unieściu, przejazd autokarem z Koszalina do Unieścia, 
materiały konferencyjne uroczystą kolację oraz publikację pozytywnie zrecenzowanego tekstu Dla 
osób nie zainteresowanych publikacją i opublikowaniem tekstu własnego koszt udziału w konferencji 
wynosi 500 zł. Tekst do publikacji powinien być przygotowany ściśle według  załączonych 
wskazówek dla Autorów. 

 Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto: Domy Wczasowe WAM, Oddział WDW 
Unieście  ul.Suriana 24, 76-032 Mielno- Unieście Bank Polska Kasa Opieki SA  
nr.  64 1240 6292 1111 0010 3708 9400 z dopiskiem nr. REZ. 08.366/2016 w terminie  
do 30 września 2016 roku. 

Osoby zainteresowane wcześniejszym przyjazdem do Koszalina pokrywają koszty noclegu 
we własnym zakresie. Służymy pomocą w dokonaniu rezerwacji noclegów (po cenach 
promocyjnych). 

 Korespondencję prosimy kierować na adres sekretariatu Wydział Technologii i Edukacji 
Politechniki Koszalińskiej, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2; lub e-mail: 
sandra.reterska@tu.koszalin.pl ;Tel. 508 186 936 lub 784 394 448 

Ramowy program konferencji przekazany zostanie w komunikacie nr. 2, a program 
szczegółowy w zaproszeniu po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na konferencję. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji 

mailto:sandra.reterska@tu.koszalin.pl


                                                                       W imieniu Organizatorów 

                                                                   dr hab. Czesław Plewka prof. PK 

 

 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU  W  II MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ 

na temat: 

INTERDYSCYPLINARNE  ASPEKTY  FUNKCJONOWANIA 

CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI 

 

…………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy) 

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

(Nazwa i adres miejsca pracy) 

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

(Adres do korespondencji) 

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

(Telefon, adres e-mail) 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: 
”INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEJ 
CYWILIZACJI w dniach 25-27 kwietnia 2017r. w Koszalinie i Unieściu 

Przewiduję: 

1.Udział czynny z referatem (podać temat:) 

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

2.Udział czynny w panelu tematycznym z komunikatem z badań na temat: 

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

3.Udział w panelach tematycznych bez zgłoszonego tematu 

Będę uczestniczył: 25 kwietnia: obiad…. kolacja …… 

        26 kwietnia: śniadanie…. obiad   …….uroczysta kolacja: ……. 

         27 kwietnia: śniadanie… obiad   …….     
 *(wpisać   TAK przy tych posiłkach z, których zamierza się korzystać) 

Proszę o zarezerwowanie noclegu w Koszalinie za dodatkową opłatą w dniu 

24/25 kwietnia 2017 roku:   TAK……….NIE……. 

 



data i podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

FAKTURA  TAK /NIE (właściwe podkreślid) 

Poniższe dane należy wypełnid w przypadku chęci otrzymania faktury VAT1): 

 

Nazwa firmy /instytucji:…………………………………………………………………………...................... 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

NIP:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres na jaki należy przesład fakturę ( jeśli jest inny od adresu korespondencyjnego):  

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

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

 

 Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 
dla potrzeb procesu rekrutacji i realizacji konferencji pt. „Interdyscyplinarne aspekty 
funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oznacza wyrażenie zgody na używanie  
i rozpowszechnianie Paostwa referatu, komunikatu, wypowiedzi, głosu, fotografii, zapisu 
elektronicznego  przez organizatorów konferencji dla celów publikacji, transmisji online  
i umieszczania na stronach internetowych. 

 

 

…………………………………………………………….. 

 (data i podpis uczestnika) 

 

 

 



1) Informujemy, że wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie na osobę lub instytucję 
dokonującą przelewu opłaty konferencyjnej. 

 

 

Wskazówki dla Autorów tekstów przeznaczonych do opublikowania 

 

1.Artykuł powinien być przygotowany wg wzoru Typu plik-Microsoft Word czcionka: 

 format (rozmiar papieru) –A4; 

 marginesy: górny-2,5 cm,dolny-2 cm,lewy-2 cm,prawy-4cm; 

 czcionka: Time New Roman 12 pkt.; 

 introlinia: (odstęp  między wierszami)-1,5; 

 akapit: (wcięcie pierwszego wiersza)-0,7 cm (bez odstępu między akapitami); 

 tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów); 

 tytuł tabeli: (nad tabelą) Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej,(Tab. 1.); 

 tekst w tabeli: -(wyrównany do lewej) Times New Roman 10 pkt.; 

 styl tabeli: prosty (siatka); 

 tytuł rysunku: (pod rysunkiem) Times New Roman 10 pkt., wyśrodkowany,(Rys. 1. 

) 

 źródło: (pod tabelą-wyrównane do lewej; pod rysunkiem-wyśrodkowane) Times New 
Roman 10 pkt.; 

 poszczególne elementy artykułu (oddzielone pustym wierszem); 

 zdjęcia: (przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 600 dpi.) 

Jeśli zdjęcie chronione jest prawem autorskim, wymagana jest pisemna zgoda autora 
oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tego zdjęcia w 
danej pracy. 

2. Układ artykułu: 

 imię i nazwisko autora/ autorów-wyrównane do lewej; 

 nazwa jednostki (afiliacja)-wyrównanie do lewej; 

 tytuł artykułu-Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany; 

 streszczenie w języku polskim(o objętości nie więcej jak 1300 znaków)- Times New 

Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane; 

 słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)-Times New Roman 10 pkt., odstęp 

między wierszami 1,0, wyjustowane; 

 tytuł artykułu w języku angielskim-Times New Roman 10 pkt.,odstęp między 

wierszami 1,0, pogrubiony, wyrównany do lewej; 

 streszczenie w języku angielskim (Abstrakt o obiętości nie większej niż 1300 

znaków)- Time New Roman 10pkt.,odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, 
wyjustowane; 

 słowa kluczowe w języku angielskim (Key words 3-5 słów) – Times  New  Roman   

10 pkt.,odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane; 

 wstęp –tekst wyjustowany; 

 część główna z podziałem na sekcje-tekst wyjustowany; tytuły sekcji/nazwy 

rozdziałów, pogrubione (w razie potrzeby ponumerowane); 

 zakończenie-tekst wyjustowany; 

 bibliografia-tekst wyrównany do lewej, wysunięcie 0,7 cm. Bibliografia powinna 

obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być umieszczone na końcu 
artykułu. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów 
poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda 
pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tekst dzieła, 
ewentualne inicjały imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok 
wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej)-



również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem 
zamieszczonym w czasopiśmie-tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania  
i kolejny numer; 

 cytaty w tekście powinny być w cudzysłowach; 

 przypisy-umieścić w dolnej części strony , której przypis dotyczy. 

 

 

3.Ustalenia dotyczące przypisów: 

 na końcu tekstu ,którego przypis dotyczy wstawić kolejny numer, np.1); 

 w dolnej części strony przypis rozpocząć w sposób następujący: Praca zwarta:  

1. Cz. Plewka, Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli, Warszawa 2009.; 
Praca zbiorowa: 1.Nauka- Edukacja –Rynek Pracy, red Cz. Plewka, Szczecin 
2013.;Artykuł w pracy zbiorowej:1. D. Cichy, Człowiek wobec zagrożeń środowiska 
przyrodniczego,[w:] Człowiek w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Warszawa 
2012,s. 337.;1. Poprzednio cytowane dzieło: Cz. Plewka, Uwarunkowania…op.cit 
.(lub: ibidem), 

 w przypadku cytowania artykułu z czasopisma stosuje się analogiczne zasady,  

z tym, że tytuł czasopisma ujmuje się w cudzysłów. 

4. Objętość tekstu-do 0,5 arkusza wydawniczego. 

5. Autor artykułu dołącza do tekstu oświadczenie o tym, że tekst jest wolny od wszelkich 
zapożyczeń chronionych prawem autorskim, które mogłyby być uznane za plagiat. 


