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 Szanowni Państwo, 

 

 Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej SENIORZY W RODZINIE I PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ. ROLA I 

ZADANIA INKLUZYJNEJ POLITYKI SENIORALNEJ.  Problem starości i starzenia się 

to zagadnienia interdyscyplinarne, będące przedmiotem dyskursu na płaszczyźnie wielu 

dyscyplin naukowych. Wynika to z faktu, że człowiek starzeje się nie tylko pod względem 

biologicznym, ale również pod względem psychologicznym i społecznym. Co więcej, wraz z 

procesem szeroko pojmowanej modernizacji i urbanizacji społeczeństw, fenomen starości 

przestał być wyłącznie osobistą sprawą człowieka i stał się ważną kwestią dotyczącą całych 

zbiorowości ludzkich.  

 Jednym z priorytetowych zagadnień proponowanej debaty naukowej jest określenie 

miejsca i roli seniorów w środowisku im najbliższym – w rodzinie oraz na forum 

ogólnospołecznym. To doprecyzowanie pozwoli jednocześnie wskazać te obszary życia i 

aktywności osób starszych, które wymagają w sposób szczególny opieki i wsparcia ze strony 

rodziny i pozarodzinnego środowiska społecznego, jak również obejmują swym zasięgiem 

obszar różnego rodzaju działań instytucjonalnych.  



 Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy zatem  do udziału badaczy 

reprezentujących różne dyscypliny akademickie: socjologów, pedagogów, psychologów, 

teologów, przedstawicieli nauk medycznych, politologów, ekonomistów, gerontologów, 

antropologów…, a także osoby zaangażowane w pracę na rzecz poprawy jakości życia 

seniorów. Mamy nadzieję, że rekomendowana debata naukowa wskaże oczekiwane obszary i 

sposoby solidarnych działań ukierunkowanych na zaspokojenie wielorakich potrzeb osób 

starszych. 

 

Proponowane obszary eksploracji naukowej: 

 

1. Starość i seniorzy – ujęcie interdyscyplinarne 

2. Człowiek starszy w rodzinie 

3. Zaangażowanie seniorów w życie społeczne 

4. Starość i człowiek starszy w środkach masowego przekazu 

5. Działania wspierające i aktywizujące na rzecz osób starszych 

6. Rola i zadania polityki senioralnej Państwa 

 

Zasady zgłaszania uczestnictwa w konferencji: 

 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz  

Karta zgłoszenia na  adres: u.bejma@uksw.edu.pl do 20 września 2017 roku. Formularz dostępny w 

załączniku. 

 

Opłata za udział w konferencji wynosi: 350 zł 

 

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 02 października 2017 roku na konto UKSW, ul. 

Dewajtis 5, Warszawa 01-815.  

Nr konta: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 

Na dowodzie wpłaty należy podać tytuł konferencji: „Seniorzy w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rola 

i zadania inkluzyjnej polityki senioralnej” 

Faktury będą wystawiane przez UKSW na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana 

płatność. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, oraz  poczęstunek w dniu 

konferencji. 

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji naukowej. Referaty, które nie uzyskają 

aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje 

mailto:u.bejma@uksw.edu.pl


się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu zależna będzie od uzyskania 

pozytywnej recenzji. 

 

Harmonogram konferencji: 

do 20 września 2017 r.         - przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji  

do 25 września 2017 r.        - informacja o przyjęciu referatu na konferencję  

do 02 października 2017 r.  - dokonanie opłaty za udział w konferencji 

do 30  listopada 2017 r.        - nadesłanie artykułu naukowego do publikacji 

 

 RADA NAUKOWA KONFERENCJI 

 

Ks. Prof. zw. dr hab. Mieczysław Ozorowski - Dziekan WSnR  

Ks. Prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba - Dziekan WNHiS  

Ks. Prof. ThDr Ladislav Csontos SJ, PhD. –  Słowacja 

Prof. dr Vilija Grincevičienė – Litwa  

Ks. Prof. zw. dr hab. Jarosław Koral - Polska 

Prof. dr hab. Liudmyla Krywaczuk - Ukraina 

Ks. Prof. zw. dr hab. Władysław Majkowski  - Polska 

Ks. Prof. zw.dr hab. Henryk Skorowski - Polska 

Ks. Prof. dr hab. Artur Żuk – Niemcy 

Doc. dr Sigita Burvytė - Litwa  

Doc. dr Elena Kocai – Litwa 

Doc. PhDr Mária Ńmidová -  Słowacja  

Dr hab. Joanna Truszkowska - Polska 

Dr hab. Piotr Zawada - Polska 
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Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 

  

 
 


