
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji  organizowanej przez: 

 Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 Lubuskie Towarzystwo Naukowe 

 Fundację Obserwatorium Społeczne INTER ALIA 

 Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 

O konferencji 

Młodzież jest ważnym segmentem społeczeństwa i odgrywa w społeczeństwie istotną rolę jako 

ogniwo transferu generacyjnego. Naukowe dyskusje i debaty dotyczące tej kategorii społecznej 

różnią się od publicystycznych i medialnych przekazów. W jednych i drugich pojawiają się jednak 

pytania fundamentalne o to, kim są współcześni młodzi ludzie, czy stanowią realną siłę 

społeczną, czy są zdolni do sprzeciwu i jakich wartości będą bronić najbardziej?  

Rola młodzieży w świecie była różnie definiowana w zależności od społecznego 

zapotrzebowania– od wiernego naśladowania dorosłych, przez zbuntowanie i negację świata 

dorosłych do obojętności i wygodnej konsumpcji. Szczególnie zmiana widoczna była w okresie 

przejścia systemowego, kiedy to młodzież z antysystemowej stała się prosystemowa. Podczas 

ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce w 2015 młodzież ponownie 

ujawniła swoje antysystemowe przekonania, które były wyrazem ostrej krytyki władzy, która nie 

dotrzymała wyborczych obietnic.   

Jednocześnie sondaże i badania socjologiczne ostatnich lat pokazują zachodzenie dynamicznych 

zmian dotyczących koncepcji życia, hierarchii wartości, planów życiowych, postaw wobec edukacji 

i pracy, postaw wobec ważnych kwestii społecznych w percepcji pokoleń wchodzących w 

dorosłość w XXI wieku. Młodzież traktowana jako swoisty barometr zmian społecznych może 

wiele powiedzieć nie tylko o teraźniejszości, ale także o przyszłości. Zachowania współczesnej 

młodzieży, jej wybory polityczne, jej aktywny (lub bierny) udział w życiu społecznym mogą 

wskazywać kierunki przeobrażeń.        

           

           

           

           

   

 



 

 

Celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących 

wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w 

postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm). Ponadto 

celem jest wymiana doświadczeń naukowych, prezentacja wyników najnowszych badań 

dotyczących różnych sfer życia i aktywności współczesnej młodzieży, próba diagnozy 

współczesnych pokoleń, żyjących w ramach społecznego porządku, który został im przekazany 

przez poprzednie pokolenia. Niezwykle ważne dla pełnej i rzetelnej diagnozy są odpowiedzi 

min. na pytania: (1) Jak we współczesnej Polsce dokonuje się zmiana pokoleniowa, w 

szczególności w zakresie przygotowania do dorosłości, a następnie przekroczenia progu 

dorosłego życia (wchodzenia w dorosłość)? (2) Jakie dziedzictwo zostało przekazane młodym 

pokoleniom i jak jest wykorzystywane? (3) Czy i jakie własne reguły życia społecznego generuje 

młode pokolenie?  (4) Na jakich wartościach współczesna młodzież buduje własną tożsamość i 

identyfikację? (5) Czy uczestnictwo w UE jest dla młodych ludzi ważne w kontekście ich własnego 

życia? Jak młode pokolenia realizują wchodzenie na rynek pracy w warunkach inteligentnych 

technologii i zrównoważonego rozwoju? 

Obiektem naszych zainteresowań jest przede wszystkim młodzież w wieku 18-29 lat tj. 

znajdująca się z fazie później adolescencji (18-22 lata) i wczesnej dorosłości (22-29). To wówczas 

zachodzą zmiany rozwojowe, które w zasadniczym stopniu decydują o dalszym przebiegu 

społecznych biografii.  Podejmowane w tej fazie życia decyzje są znaczące, choć (co jest istotne) 

niedeterminujące. 

Najbardziej pożądane są wyniki badań porównawczych, pozwalających uchwycić trendy 

i wyjaśnić przyczyny zachodzących zmian.  

 



 

 

Podczas konferencji podejmowane będą następujące kwestie:   

 Teorie młodzieży – czy są jeszcze w stanie cokolwiek wyjaśnić? 

 Koncepcje życia, orientacje życiowe, uwarunkowania realizacji życiowych planów 

 Postawy młodzieży wobec istotnych kwestii społecznych – ciągłość i zmiana 

 Edukacja i praca – wchodzenie na rynek pracy, kwestie min. NEET- sów i prekariuszy 

 System wartości i hierarchia wartości (w tym konsumpcja i jej znaczenie) 

 Udział w życiu społecznym i politycznym (udział w protestach, demonstracjach, petycjach itp.) 

 Migracje – dotychczasowe doświadczenie i plany migracyjne 

 Zachowania patologiczne – narkomania, alkoholizm, przestępczość.  

 Kondycja fizyczna i psychiczna, zachowania prozdrowotne i ekologiczne, 

 Odporność na sytuacje stresowe i strategie radzenia sobie z nimi,  

 Przyjaźń, miłość, seks i znaczenie tych sfer w życiu młodych ludzi, emocje i przeżywanie 

świata, lęki i obawy, funkcjonowanie w grupach rówieśniczych,  

 Internet, uczestnictwo w portalach społecznościowych i ich znaczenie w życiu młodych ludzi. 

 Czas wolny i partycypacja w kulturze 

 



 

 

Warsztaty 

W ramach konferencji zorganizowane będą warsztaty dla doktorantów, którzy wraz z grupą naukowców z 

Zakładu Metodologii i Socjologii Empirycznej IS UZ przygotowywać będą podstawy koncepcji (w tym 

metodologii) międzykrajowych badań porównawczych dotyczących młodzieży akademickiej. Pogłębiony 

pilotaż został zrealizowany w roku 2015 wśród studentów zielonogórskich i charkowskich (Ukraina). Celem 

warsztatów będzie przede wszystkim analiza podstawowych błędów i uchybień popełnionych w badaniach 

pilotażowych i przygotowanie narzędzi badawczych do planowanych w przyszłości badań.  

Podczas konferencji zorganizowana zostanie debata z udziałem przedstawicieli władz samorządowych 

odnośnie do problemów związanych z wchodzeniem młodych pokoleń na rynek pracy w kontekście 

wykorzystania nowych technologii a także w kontekście zrównoważonego rozwoju inteligentnego.  

Miejsce konferencji: 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 

Koszt udziału w konferencji:  

 Dla członków PTS, którzy należą do Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzież – 300,00 zł 

 Dla pozostałych osób – 350,00 zł 

 Doktoranci – 250,00 zł  

Nr konta: mBank   59114020040000390275213371 

Opłata konferencyjna obejmuje: 

 materiały konferencyjne 

 opublikowanie referatu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w pracy pod redakcją 

 obiady 

 uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad 

 przekąski i napoje w trakcie obrad 

  

Formularze zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: fosinteralia@gmail.com  

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 marca 2017 roku! 

 

Zapraszamy do Zielonej Góry! 

 

mailto:fosinteralia@gmail.com


 

Formularze zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: fosinteralia@gmail.com  

Więcej informacji: www.is.uz.zgora.pl 

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 20 marca 2017 roku! 

 

Zapraszamy do Zielonej Góry! 

    

Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia pracownikom Państwa 

Zakładu/Katedry/Instytutu/Wydziału 

 

 

Komitet Organizacyjny: 

 

Dr Dorota Szaban 

Dr Krzysztof Lisowski 

Mgr Tomasz Kołodziej 

Mgr Agnieszka Urbaniak 

Doktoranci:  

Mgr Ksenia Wilaszek 

Mgr Milena Oleszak 

Mgr Magdalena Witkiewicz  

 

  
 

Skład Rady Naukowej:  

Prof. Maria Zielińska - Przewodnicząca 

Prof. Beata Trzop - UZ 

Prof. Krystyna Szafraniec- UMK 

Prof. Piotr Mikiewicz - DSW 

Prof. Ludmila Sokurianska- UCH 

Prof. Izabela Grabowska - USWPS 

Prof. Marian Niezgoda-UJ 

Prof. Krzysztof Koseła, UW 

Prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, UZ 

Prof. Tomasz Szlendak, UMK 
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