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Katedra Psychologii
Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na
III Międzynarodową Konferencję Naukową:
„Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach.
Zmiany współczesności – współczesne zmiany”
która odbędzie się 20 marca 2021 r.
Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Katedra
Psychologii mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową: "Wartości,
idee, emocje w słowach i obrazach", która odbędzie się w dniu 20.03.2021 r. za pośrednictwem
platformy MS Teams. W dynamicznej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, nadaliśmy jej
podtytuł pozwalający odzwierciedlić zarówno tradycyjne perspektywy, jak i zmieniające się
oblicze świata, który wspólnie kształtujemy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych
nauk, aby wspólnie z nami tworzyli to cykliczne wydarzenie dzieląc się teoretycznymi i
empirycznymi kontekstami wzbogacającymi tematykę tegorocznej konferencji.
W czasach przeobrażeń gospodarczych i społecznych, globalnej burzy medialnej, chaosu
informacyjnego i kryzysu dotychczasowych modeli cywilizacyjnych społeczeństwo potrzebuje
szczególnego wsparcia od przedstawicieli nauki i praktyków różnych dziedzin w
redefiniowaniu dotychczasowych problemów, analizowaniu i interpretowaniu zmian
rzeczywistości społecznej w oparciu o klasyczne i nowoczesne perspektywy. Dodatkowym
czynnikiem dezaktualizującym obowiązujące struktury jest również ogólnoświatowa
pandemia Covid-19. Z jednej strony wymusza natychmiastowe zmiany w funkcjonowaniu
społeczeństw, z drugiej, będzie fundamentem budowania nowego - wciąż jeszcze trudnego do
określenia - porządku w przyszłości.
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Tytułowe zmiany współczesności postrzegamy jako kryzys i rozumiemy je dwojako. Jako
sytuacje wymuszające dostrzeżenie i opisywanie nowych problemów, ale również jako szansę
na wyzwolenie potencjału będącego podstawą generowania pozytywnych przeobrażeń
otaczającego nas świata. Dostrzegamy narastające trudności i niepokoje społeczne,
prowadzące do podziałów, których granice są zarówno jaskrawe, jak i - niejednokrotnie trudne do określenia. W konsekwencji, obserwujemy wykluczenie poszczególnych jednostek i
całych grup, jak i kształtowanie zupełnie nowych zjawisk, których jesteśmy biernymi
odbiorcami lub aktywnymi twórcami. Jednocześnie, naruszenie rutynowych sposobów działań
uwidacznia progresywne postawy, adaptatywne zachowania i korzystne metamorfozy
dotychczasowych procesów. Założeniem naszej konferencji jest uchwycenie tych
różnorodnych kontekstów zmiany. Pragniemy, aby konferencja była platformą, dzięki której,
za pomocą naukowej analizy obrazów i słów, będziemy mogli wspólnie wymienić się
informacjami, opiniami i przewidywaniami pozwalającymi lepiej rozumieć współczesny świat.

Na internetowej stronie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zamieszczona jest
informacja dotycząca Konferencji oraz jej idei i zarysu tematycznego - jednocześnie podany
jest skład komitetu organizacyjnego.
Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla ułatwienia kontaktu
z zainteresowanymi podajemy adres e-mailowy:
konferencjenews@gmail.com
Po podjęciu decyzji o udziale w naszych obradach prosimy o wypełnienie ankiety
zgłoszeniowej dostępnej pod adresem:
a) uczestnictwo

czynne

(wystąpienie

lub

poster):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwreSfvCBai7AwV3CVnca7p5kNwTA
wa-WlWUuklAXWysjp5g/viewform
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b) uczestnictwo

bierne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4V0PyIa3zmn46DoBHplU0dh3QCjj
Y4jbbh9L7-jn9tBHww/viewform

:
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Patronat Honorowy
Jego Ekscelencja Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. multiplicem Prezydent i Założyciel
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Jego Magnificencja Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie
Rada Naukowa:
Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler - Przewodnicząca, Wyższa Szkoła Menedżerska w
Warszawie, Polska
Prof. dr hab. Teresa Słaby - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Prof. dr hab. Wojciech Pomykało - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Prof. dr hab. Włodzimierz Rudenko - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Dr hab. Elżbieta Wesołowska - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska
Dr Wojciech Drzeżdżon, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska
Dr Konrad Wierzbicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Dr Ewa Wojtowicz - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Komitet Organizacyjny:
Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler - Przewodnicząca, Wyższa Szkoła Menedżerska w
Warszawie, Polska
Dr Ewa Wojtowicz - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Mgr Paulina Soliwoda – Sekretarz Konferencji, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
Polska
Mgr Michał Stańczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
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WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:
1. UZUPEŁNIENIE ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej pod adresem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwreSfvCBai7AwV3CVnca7p5kNwTA
wa-WlWUuklAXWysjp5g/viewform
do dnia 07.03.2021 r. w przypadku
uczestnictwa aktywnego
2. UZUPEŁNIENIE ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej pod adresem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4V0PyIa3zmn46DoBHplU0dh3QCjj
Y4jbbh9L7-jn9tBHww/viewform do dnia 18.03.2021 r. w przypadku uczestnictwa
biernego (uwaga: uczestnictwo uzależnione jest od możliwości platformy MsTeams,
decyduje kolejność zgłoszeń)
INFORMACJE I UWAGI ORGANIZACYJNE:
▪
▪
▪
▪
▪

W ramach konferencji dopuszcza się dwie formy uczestnictwa: wystąpienie i poster
Zgłoszenie uczestnictwa aktywnego należy dokonać poprzez link i przesłać do dnia
07.03.2021 r.
Za wygłoszenie referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Referaty przewidywane są na 15 lub 20 minut – w zależności od liczby wystąpień.
Abstrakt wystąpienia lub poster należy przygotować zgodnie z wytycznymi:
Abstrakt:
a) Abstrakt referatu/posteru w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej
powinien dotrzeć do organizatorów do 07 marca 2021 r.
b) Streszczenie należy przygotować zgodnie z wzorem dostępnym na stronie
konferencji. Treść streszczenia – powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na
wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.
c) Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora /
współautorów afiliacji oraz słów kluczowych) nie może przekraczać 250 słów.
Plakat:
a) Plakat powinien mieć format od 594x841 mm do 707x1000mm (format A1 lub B1)
w układzie pionowym

Zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na ciekawe
i owocne obrady.

