Zaproszenie do uczestnictwa w
Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju
technologii informacyjnych
organizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
która odbędzie się 24 lutego 2016 roku w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.

ADRESACI KONFERENCJI: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz inne osoby zainteresowane
problematyką konferencji.
PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW: socjologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, politologia, prawo,
filozofia, ekonomia, administracja i zarządzanie, archiwistyka i zarządzanie dokumentami oraz
kulturoznawstwo, antropologia, etnografia oraz informatyka

CEL KONFERENCJI:

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z postępującymi procesami
globalizacji spowodowały powstanie nowych paradygmatów nazywanych: globalnym społeczeństwem
informacyjnym, elektroniczną gospodarką lub gospodarką opartą na wiedzy. Przeobrażenia te
spowodowały nie tylko uzyskanie efektu synergii w wielu obszarach życia społecznego, lecz także wiele
zjawisk negatywnych.
Proces starzenia się społeczeństwa oraz wydłużający się wiek aktywności zawodowej ze względu na
swoje znaczenie dla rozwoju kraju stał się jednym z najważniejszych zagadnień w polityce społecznogospodarczej kraju. W obecnych warunkach poziom kompetencji zawodowych niezbędnych do
efektywnego i konstruktywistycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych stał
się czynnikiem kluczowym w rozwoju osobistym i zawodowym oraz podnoszeniu jakości życia
jednostek i całych społeczeństw. Umiejętność zarządzania wiedzą i informacją stały się głównymi
czynnikami determinującymi konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów. Aktualnie, bez rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy nie jest możliwy rozwój gospodarczy kraju.
Organizowana konferencja ma służyć wymianie doświadczeń oraz prezentacji rozważań teoretycznych
i wyników prowadzonych badań dotyczących wieloaspektowego stanu i kierunków rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.

TEMATYKA KONFERENCJI:

1. POLITYKA


Problematyka pomiaru stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego;



Społeczeństwo informacyjne a praca socjalna – perspektywy, szanse i zagrożenia;



Pokolenie X, Y, Z oraz NEET w gospodarce opartej na wiedzy;



Społeczeństwo informacyjne a nowa perspektywa finansowa – Europa 2020;



Narzędzia informatyczne w procesie edukacji – nowy wymiar edukacji;



Cyberterroryzm i bezpieczeństwo systemów informatycznych w perspektywie społecznej;



Stan, perspektywy rozwoju i wyzwania e-government w Polsce;

2. GOSPODARKA


Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne a rozwój gospodarczy;



Media – Technologie informacyjne – Komunikacja społeczna;



Nowa ekonomia i gospodarka oparta na wiedzy (GOW);



e-commerce oraz m-commerce w społeczeństwie informacyjnym.

3. KULTURA


Zmiana kulturowa w obliczu przeobrażeń technologicznych;



Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego;



Nowe społeczeństwo – nowe zagrożenia;



Cyfrowa

archiwizacja

dokumentów.

Elektroniczne systemy

w zarządzaniu przepływem dokumentów i pracy.

wspierające

organizację

Systemy back-office administracji

publicznej;

4. TEMATY HORYZONTALNE


Zarządzanie ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy;



Globalizacja – Konwergencja mediów;



Rozwój i znaczenie big data, data mining oraz knowledge discovery;



Nowe metody badań i narzędzia analityczne w mobilnym świecie;

Powyższa lista zagadnień nie wyczerpuje wszystkich problemów, które mogą zostać poruszone
w ramach naukowej debaty.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej.
Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza
zgłoszeniowego w terminie do 1 lutego 2016 roku na adres e-mail: b.olszewski@uksw.edu.pl
Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii naukowej składającej się z nadesłanych
artykułów. Warunkiem opublikowania artykułu w monografii jest przesłanie go w terminie do
30 marca 2016 roku oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. Wymogi redakcyjne zostaną przesłane wraz
z informacją o zakwalifikowaniu się na konferencję. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest
od formy uczestnictwa:


Uczestnictwo czynne w konferencji oraz publikacja opracowania w monografii: 300 PLN



Uczestnictwo czynne w konferencji (bez publikacji opracowania): 130 PLN



Publikacja opracowania (bez uczestnictwa czynnego w konferencji): 170 PLN

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty zostanie podany wraz z informacją
o zakwalifikowaniu wystąpienia na konferencję. W zależności od wariantu opłaty konferencyjne
obejmują koszty organizacyjne konferencji, obiad oraz przerwę kawową w dniu wystąpienia, wydanie
monografii. Organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału
w konferencji.

