
 

 

  NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA 

w Białymstoku 

ma zaszczyt zaprosić  

na I Kongres Naukowy NWSP 

Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń 

który odbędzie się w dniach 10 – 11 maja 2018 roku 

 

Powszechnie wiadomo, że obecnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, rośnie zagrożenie 

w odniesieniu do jednostek i całego społeczeństwa. Dla człowieka żyjącego w dobie terroryzmu, 

konfliktów i innych determinantów globalizacji, potrzeba bezpieczeństwa stała się równorzędna 

potrzebom fizjologicznym. Stanowi ona motywację do działania i rozwoju. Z tej perspektywy 

warto pochylić się nad aspektami zagrożeń i zmierzyć się z wyzwaniami współczesności  

w odniesieniu do różnych obszarów nauk społecznych. 

Celem Kongresu jest ocena zagrożeń i wyzwań współczesności determinujących jakość życia 

i bezpieczeństwo człowieka, wymiana osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz 

dyskusja i prezentacja dorobku naukowego badaczy i teoretyków z uczelni i  jednostek 

pozaakademickich z kraju i zagranicy. 

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: 
 

dr Marek Jasiński, prof. NWSP – Rektor Niepaństwowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej 

 

nadinsp. Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku 
 

płk Rafał Lis - Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego 
w Białymstoku 

 

prof. Ewa Drozda-Senkowska – Université Sorbonne Paris Cité, FRANCJA 
 

prof. Tomas Jablonsky - Katolicki Uniwersytet w  Ružomberku, 
SŁOWACJA 

 

Komitet Naukowy  
 

Prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Kamer, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi  
Prof. Ewa Drozda-Senkowska, Université Sorbonne Paris Cité, - Francja   
Prof. Tomas Jablonsky, Katolicki Uniwersytet w  Ružomberku - Słowacja 
Prof. zw. dr hab. Amantius Akimjak, Katolicki Uniwersytet w  Ružomberku – Słowacja 
Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Laskowska,  Uniwersytet w Białymstoku 
Prof. zw. dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie  
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 
Prof. zw. dr hab. Maria Mantur, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 
Prof. nadzw. dr hab. Urszula Domżał, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Domżał, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 
Prof. nadzw.  dr hab. Marian Mráz, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Białymstoku  



Prof. nadzw. dr hab. Józef Zubek, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gawliczek, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna  
w Białymstoku  
Prof. nadzw. dr hab. Jan Jerzy Mroziak, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Białymstoku 
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Białymstoku  
Prof. dr Henryk Malewski, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie – Litwa 
Doc. dr Annika Lall, Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie w Tallinie – Estonia 
Doc. dr Elita Nimande, Uniwersytet Łotewski w Rydze – Łotwa 
ThDr. Józef Szymeczek, Dr, Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie - Czechy 
Dr Michał Shepitko, Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Charkowie – Ukraina 
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy - Słowacja 
Dr Dorota Zbroszczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu 
Dr inż. Marek Strzoda, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 
Dr Zbigniew Siemak, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 
Dr Marek Jasiński, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 
Dr Agata Jacewicz, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 

nadinsp. Daniel Kołnierowicz – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 
płk Rafał Lis, 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku 
Mgr Adam Jakoniuk, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 
 
 

Komitet Organizacyjny 
Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jagodzińska   
Dr Grażyna Kędzierska 
Dr Wiesław Smolski 
mgr Dorota Kwiatkowska – Bagniuk 
mgr Izabela Kaczyńska 

 

Główne zagadnienia poruszane podczas Kongresu 

• Współczesne zagrożenia i problemy w rodzinie, w tym pomoc instytucjonalna  

i pozainstytucjonalna. 

• Zagrożenia i wyzwania współczesnej edukacji. 

• Systemy edukacyjne i programy profilaktyczne wspierające edukację dzieci i młodzieży  

w zakresie nauk o bezpieczeństwie. 

• Edukacja dla Rozwoju Zrównoważonego. 

• Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej. 

• Cyberprzestępczość, cyberterroryzm jako nowe wyzwania XXI wieku. 

• Bezpieczeństwo jednostki w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczności  lokalnych. 

• Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczym.  

• Instytucjonalne zwalczanie zagrożeń bezpieczeństwa.  

• Konflikty społeczne jako potencjalne źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka. 

• Psychologia w służbie szkoły, rodziny i społeczeństwa. 

• Psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa człowieka. 

• Środowiskowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa. 

• Człowiek w świecie wartości. 

• Człowiek wobec zmian na rynku pracy. 



Informacje dla uczestników: 

Data i miejsce obrad: 

10 -11 maja 2018 r. - Majątek Howieny (Miss Polonii 2010 Rozalii Mancewicz)  
adres: 18-106 Pomigacze 91, woj. podlaskie 
(dojazd autokarem z siedziby uczelni NWSP – Białystok, Al. Jana Pawła II 91 o godz. 10.00 w dniu 
10.05.2018r.)  

 

Ważne terminy: 

• Zgłoszenia udziału w Kongresie oraz przesłanie abstraktu i słów kluczowych w języku 

polskim i angielskim – do 02.03.2018 r.  

• Akceptacja tematu artykułu naukowego przez organizatorów konferencji i szczegółowa 

informacja o programie Kongresu – do 20.03.2018 r.  

• Przesłanie tekstu artykułu naukowego wraz abstraktem i informacją o autorze – 

do 30.04.2018 r.  

• Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej – do 30.03.2018 r.  

Zgłoszenia  

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie zapraszamy do wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego do dnia 02.03.2018 r.  

Publikacja 

Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa recenzja). 

Wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane w monografii. 

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniższych 
zasad: 

• imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt. 

• nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej – czcionka 12 pkt. 

• tytuł referatu – czcionka 14 pkt. Bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. Bold. 

• objętość referatu (wraz z ilustracjami i tabelami) nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4. 

• czcionka –Times New Roman – wielkość 12 pkt. 

• odstęp między wierszami – 1,5 wiersza. 

• układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się ze streszczenia o objętości 
nieprzekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych, wstępu, metodyki badań i ich omówienia, 
podsumowania i wniosków oraz wykazu piśmiennictwa. 

• przypisy dolne.   

• tabele i rysunki powinny być czarno – białe, zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródła. 
 

Koszty udziału w Kongresie 

350 zł (opłata obejmuje uczestnictwo w Kongresie NWSP, zakwaterowanie (nocleg 10/11 
maja), wyżywienie  (kuchnia podlaska) oraz publikację 
150 zł (oplata obejmuje publikację, bez udziału w obradach Kongresu NWSP)  

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:  
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 

Numer konta 44806300010100020072140001 

z dopiskiem: Kongres 2018 oraz imię i nazwisko uczestnika 

Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w Kongresie.  

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmują: kongres@nwsp.bialystok.pl 

dr Grażyna Kędzierska, gkedzierska@op.pl, dr Wiesław Smolski, smolskiw@wp.pl 



I Kongres Naukowy NWSP 

CZŁOWIEK W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH  

WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ 

MAJĄTEK HOWIENY, 10 – 11 maja 2018r. 

 

 

 

NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA  

w Białymstoku 

Formularz zgłoszeniowy 
Imię i nazwisko 

……………………………………….……………… 

Tytuł / stopień naukowy / zawodowy 
………………………………………………………. 
Afiliacja 
.........………………………………………………. 
Adres e-mail 
………………………………………………………. 
Telefon 
………………………………………………………. 
Adres do korespondencji 
…………………………………………………………………………….…………. 
 
ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU NAUKOWEGO 
 
Tytuł artykułu w języku polskim 
………………………………………………………………….………………….…  
Tytuł artykułu w języku angielskim  
…………………………………………………………….…………………………. 
Abstrakt w języku polskim (do 1500 znaków ze spacjami) Załącznik nr 1 
 
Abstrakt w języku angielskim (do 1500 znaków ze spacjami) Załącznik nr 2 
 
REZERWACJA∗∗ 

Zakwaterowanie w pokojach 1- i 2-osobowych.  

Proszę o rezerwację:  

1) Noclegu      10/11.05.2018: 
– w pokoju 1-osobowym   

– w pokoju 2-osobowym   

 
 
 
Uczestnicy, którzy chcą otrzymać rachunek, proszeni są o podanie następujących informacji: 
Nazwa instytucji   NIP    Adres instytucji 
 
 
Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.    

                                                 
∗∗

 – właściwe zakreślić 

2) Wyżywienia *) : 
– 10.05.2018 – obiad  , 

– 10.05.2018 – uroczysta kolacja  , 

– 11.05.2018 – obiad  ,  

*) śniadanie w dn. 11.05.2018 uwzględnione w usłudze hotelowej 
 


