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POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE (PUNO) 
 

zaprasza do 
 

ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW 
 

na 
 
 

IV MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 
 

Człowiek wobec wyzwań współczesności 
 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów z całego świata.  

Proponujemy namysł nad zagadnieniami takimi, jak:  

• wyzwania w polityce (konflikty, spory lokalne i międzynarodowe, problemy społeczne);  

• wyzwania ekonomiczne i społeczne (inflacja, sankcje gospodarcze, bezrobocie, przemoc 
domowa, systemy emerytalne, fluktuacje w handlu międzynarodowym, kryzys energetyczny, 
wyzwania dla biznesu, praca w systemie zdalnym i hybrydowym, zarządzanie w czasach 
kryzysu);  

• psychologia wobec wyzwań współczesności (pomoc psychologiczna dla uchodźców 
wojennych, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, depresja i lęki w rzeczywistości po 
pandemicznej, wpływ izolacji na pracę grupową);  

• nauki humanistyczne wobec wyzwań współczesności (diagnozy i prognozy ujęte m.in. 
w literaturze, filmie, sztukach wizualnych, muzyce);  

• wyzwania wielokulturowości (integracja, rodzina wielokulturowa, różnorodność religii);  

• rodzina wobec wyzwań współczesności (rodzina w obliczu konfliktu militarnego, rodziny 
rozbite, doświadczanie sytuacji granicznych przez rodziny);  

• szkoła wobec wyzwań współczesności (nauczanie zdalne i hybrydowe, wpływ izolacji na lęki 
uczniów, edukacja dla dzieci uchodźców wojennych, wpływ edukacji zdalnej na umiejętności 
motoryczne najmłodszych uczniów);  

• człowiek w obliczu cierpienia i wojny (kryzys człowieczeństwa, zbrodnie wojenne w XXI wieku, 
postawy wobec uchodźców, organizacje charytatywne).  

• system opieki zdrowotnej wobec wyzwań świata postpandemicznego (strategie zarządzania 
i planowania, braki kadrowe, opóźnienia w procesie leczenia, wyzwania etyczne);  
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• ekologia i wyzwania współczesności (kryzys energetyczny, kształtowanie odpowiedzialności za 
kolejne pokolenia, zmiana stylu życia);  

 

Terminarz 

• 8 maja 2022 – termin składania aplikacji wraz z abstraktem (rejestracja online: tutaj) 

• 20 maja 2022 – informacja o akceptacji aplikacji  

• 1 czerwca 2022 – ogłoszenie programu konferencji  

• 5 czerwca 2022 – publikacja księgi abstraktów  

• 11 czerwca 2022 – konferencja  
 

Miejsce konferencji: Londyn – online (zoom) 

Strona konferencji: konferencjaczerwcowa.puno.ac.uk 

Rejestracja: online 

Język konferencji: polski i angielski (do wyboru przez prelegenta) 

Formy prezentacji: wystąpienie (do 15 minut), plakat 

E-mail: june.conference@puno.ac.uk 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 

Komitet naukowy 

Przewodniczące 

• dr n. zdr. Grażyna Czubińska, prof. PUNO (PUNO, Londyn) 

• dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin) 
 

Komitet organizacyjny 

Przewodnicząca 

• mgr Małgorzata Witkowska, MBA (PUNO, Londyn);  

Wice-przewodniczący 

• mgr Agnieszka Gapińska (PUNO, Londyn) 

• mgr Adrian Ligęza (PUNO, Londyn) 

• mgr Urszula Walczak (PUNO, Londyn) 

 

Patron medialny: 

 

http://www.puno.ac.uk/
https://forms.office.com/r/KMjXGT7Jxx
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