
 

 

 

 

 

 

 

VI Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców 

„Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność” 

Bydgoszcz, 14-16 kwietnia 2016 r. 

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja 

młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować ich do podejmowania 

wspólnych projektów badawczych. 

 

Pragniemy wskazać na możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopoziomowego 

rozpatrywania zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką wartości w życiu 

współczesnych ludzi oraz zmian w systemach wartości zarówno w rozumieniu indywidualnym 

jak i  cywilizacyjnym. 

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących 

wszystkie dziedziny nauki zainteresowanych problemami współczesności: psychologów, 

pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków, jak 

i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.  

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień 

badawczych proponujemy przewodnie zagadnienia:  

1. Kultura i społeczeństwo  

2. Relacje interpersonalne  

3. Rodzina i transmisja pokoleniowa  

4. Język i komunikacja  



5. Edukacja na przestrzeni całego życia  

6. Doświadczenie cielesności, seksualności i płciowości w ciągu całego życia  

7. Problemy metodologiczne w badaniu zmian systemu wartości 

8. Zdrowie, choroba i starzenie się  

Przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: sesje tematyczne, sesje plakatowe, dyskusje 

panelowe.  

Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew. 

 

Opłata konferencyjna: 

do  22 lutego 2016 roku– 350 zł 

po  22 lutym 2016 roku – 400 zł 

Termin uiszczania opłat za udział w Konferencji: 29.02.2016r. 

 

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto bankowe konferencji: 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 

Kredyt Bank S.A. o. Bydgoszcz 

z dopiskiem: IKD 

 

Opłata konferencyjna obejmuje:  

- uczestnictwo w wykładach i sesjach,  

- materiały konferencyjne,  

- certyfikat uczestnictwa,  

- umieszczenie przyjętych wystąpień w punktowanej monografii (pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej recenzji nadesłanego tekstu), 

 - udział w imprezach towarzyszących.  

Miejsce konferencji:  



Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz  

Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na stronie:  

http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/  

Termin nadsyłania streszczeń referatów i plakatów: 20 stycznia 2016.  

Komitet Naukowy konferencji po uprzednim zebraniu deklaracji czynnego udziału 

uczestników, dokona merytorycznej weryfikacji nadesłanych streszczeń. Informację o 

zakwalifikowaniu Państwa wystąpienia otrzymacie Państwo drogą mailową do 15 lutego 

2016. 

 Kontakt:  

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz  

tel.: 52 37 08 402  

mail: kontakt@ikd.edu.pl  

mgr Klaudia Boniecka 695 196 117  

Strona internetowa: http://ikd.edu.pl/  

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. 

Mamy nadzieję, że stworzy ona okazję do interesującej wymiany myśli i lepszego 

wzajemnego poznania się. 
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