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Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji są studenci psychologii
i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Obecnie zjawiska społeczne coraz częściej rozpatrywane są w sposób
wielowymiarowy i interdyscyplinarny. Ponadto zauważa się odejście od tendencji do
tworzenia teorii obejmujących całokształt życia psychicznego człowieka na rzecz
prowadzenia intensywnych badań empirycznych i konstruowania koncepcji o
mniejszym zasięgu. Wobec powyższych faktów rodzi się potrzeba integracji wiedzy
naukowej i syntezy poglądów.
Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskusji na
temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy kadrę naukowo-dydaktyczną,
studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, a także specjalistów i
praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.
Zgodnie z głównym hasłem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice
3. Nowe pespektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Problematyka wychowania w zmieniającym się świecie
5. Patologie społeczne XXI wieku
6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji
7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne
8. Wokół problematyki zdrowia i choroby
Otwarci jesteśmy również na propozycje zagadnień wynikających z własnych
zainteresowań i prowadzonych badań naukowych, a pozostających w kontekście
tematu konferencji.
Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie tematu wystąpienia wraz z kartą
zgłoszenia.
Adres korespondencyjny
Kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca 2019 r. na adres:
psyche@wsh.pl
Kontakt:dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier - psyche@wsh.pl
Miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2019 roku w budynku
Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61 a.
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