
 
 

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa  

„Wyzwania XXI wieku” 
 

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 

pod patronatem JM Rektora dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. 

Nowy Sącz, 18-20.10.2017 r. 

 

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI wieku” jest doskonałą okazją 

do poszerzenia wiedzy, ale również do inspirującej wymiany wzajemnych doświadczeń oraz 

integracji środowisk naukowych. Celem konferencji będzie skonfrontowanie poglądów, 

wyników i metod pracy naukowo-badawczej oraz podjęcie dyskusji nad istotnymi aspektami 

dla współczesnej teorii i praktyki w szkolnictwie wyższym. Mamy nadzieję, że na kanwie 

referatów przedstawionych w trakcie obrad wywiąże się ożywiona dyskusja, integrująca 

przedstawicieli różnych dziedzin nauki, a uczestnictwo w Konferencji przyczyni się do 

nawiązania trwałej współpracy naukowej i zawodowej.   

 

 

Forma wystąpienia 

1) Referaty: czas prezentacji 10 – 15 min.  

2) Sesja plakatowa.  

 

 

Publikacja 

Rezultatem konferencji będzie opublikowanie przez Wydawnictwo Naukowego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kilku monografii naukowych, adekwatnie do 

zaplanowanych paneli tematycznych1. 
 

Wymogi formalne monografii naukowej:  
 objętość: co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (1 arkusz wydawniczy do 40 tys. znaków), w tym 

rozdział o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego; 

 spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe; 

 zawiera bibliografię naukową; 

 jest opublikowana jako książka lub odrębny tom; 

 przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

 

 

Kontakt: 

http://mkn.pwsz-ns.edu.pl/ 

e-mail: mkn@pwsz-ns.edu.pl 

tel. 18 547 56 02, 18 547 56 03, 18 443 45 45, wew. 102 lub 101 

 

                                                           
1 W razie złożenia do Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Nowym Sączu publikacji, które nie spełniają wymogów 

monografii naukowej, zostaną one wydane w formie publikacji pokonferencyjnej. 

http://mkn.pwsz-ns.edu.pl/
mailto:mkn@pwsz-ns.edu.pl


Zarys Programu 

18.10.2017 Otwarcie konferencji. Obrady plenarne. Bankiet powitalny. 

19.10.2017 Prezentacje i obrady w sekcjach tematycznych. Wydarzenia towarzyszące 

(sportowe, językowe, artystyczne). 

20.10.2017  Wycieczka do Kopalni Soli WIELICZKA oraz spacer ulicami Starego 

Miasta w KRAKOWIE. Wizyta w przedsiębiorstwie partnerskim.  

 

 

 

 

PANELE  TEMATYCZNE: 

 

Wyzwania XXI wieku w naukach medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.  
 

Zaproszenie do udziału w panelu kierujemy do przedstawicieli zawodów medycznych  

i niemedycznych różnorodnych dyscyplin akademickich, praktyków, a także wszystkich 

zainteresowanych wspieraniem zdrowia człowieka. Zachęcamy do podzielenia się własnymi 

doświadczeniami, poglądami, refleksjami oraz doniesieniami naukowymi w ramach 

proponowanych bloków tematycznych:  

 interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby,  

 osiągnięcia współczesnej medycyny w zakresie diagnostyki, profilaktyki i terapii, 

choroby cywilizacyjne, jako największe zagrożenie zdrowotne,  

 osiągnięcia i postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu: relacje człowiek – 

środowisko, jakość życia, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, elementy stylu 

życia, zachowania zdrowotne i potrzeby społeczeństwa w zakresie zachowania zdrowia 

w różnych etapach życia,  

 zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej, edukacja 

zdrowotna w szkolnej praktyce wychowania fizycznego, 

 kultura fizyczna wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku, kultura fizyczna                               

i zdrowotna - teoretyczne i praktyczne implikacje, 

 aktywność fizyczna w promocji zdrowia współczesnego człowieka, aktywność fizyczna 

różnych grup wiekowych. 

 

Wyzwania XXI wieku: Wiodące innowacje XXI wieku w ekonomii, zarządzaniu  

i technologiach wytwarzania. 
 

Zaproszenie do udziału w panelu kierujemy do przedstawicieli dyscyplin akademickich, 

praktyków z obszaru ekonomii, zarządzania i technologii wytwarzania, w ramach 

proponowanych bloków tematycznych:  

 przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność jako obszary konkurencyjności 

współczesnych organizacji, 

 zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,  

 gospodarka finansowa współczesnych organizacji,  

 zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesowe, zarządzanie 

zmianą, 

 technologie informacyjne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 

 innowacje w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji  maszyn i urządzeń,  

 nowoczesne materiały i metody ich kształtowania,  

 systemy zarządzania i kontroli jakości oraz metrologia w technikach wytwarzania,  

 logistyka procesów produkcyjnych.  
 



Wyzwania XXI wieku: skuteczna komunikacja – wymiar pedagogiczny i językowy.  

W tej sekcji prezentujemy badania dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pedagogice i językoznawstwie. Tematy prezentacji 

powinny dotyczyć następujących zagadnień: 

 kultura i komunikacja, 

 komunikacja w edukacji, wychowaniu, rehabilitacji, socjoterapii, terapii 

pedagogicznej, mediacji i w negocjacjach, 

 język i komunikacja, 

 komunikacja przez sztukę i muzykę, 

 sztuka efektywnej komunikacji – w poszukiwaniu kluczowych kompetencji, 

 nowoczesna komunikacja i technologie informatyczne w edukacji, 

 własność znaczenia – teoria i praktyka w interpretacji tekstu, 

 nauczyciel, uczeń i rodzic/opiekun – nowe sposoby ulepszenia komunikacji, 

 tłumacz i krytyk literatury, 

 komunikacja z dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

 kognitywne i emocjonalne aspekty komunikacji. 

 

Wyzwania XXI wieku: mobilność w szkolnictwie wyższym.  

 

Zaproszenie do udziału w panelu kierujemy do przedstawicieli państwowych wyższych 

szkół zawodowych w Polsce, w szczególności do uczelnianych i wydziałowych koordynatorów 

Programu Erasmus+ oraz pracowników działów współpracy międzynarodowej.  

W ramach panelu przewidziano m.in. dyskusję i warsztaty. Zachęcamy do podzielenia 

się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz praktycznymi rozwiązaniami 

stosowanymi w ramach prowadzonej wymiany zagranicznej w Uczelni:  

 zainteresowanie wyjazdami na studia i praktyki wśród studentów i absolwentów,  

 szanse i zagrożenia w realizacji praktyk studenckich, 

 wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych do 

uczelni i instytucji partnerskich, 

 destynacje – aktualne trendy,  

 przyjazdy studentów z uczelni partnerskich na studia i praktyki, 

 przyjazdy pracowników z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć oraz w celach 

szkoleniowych, 

 zagrożenia w kontekście sytuacji społecznych i politycznych w Europie, 

 promocja Programu Erasmus+ we własnej uczelni, 

 różnorodne formy mobilności międzynarodowej – przykłady dobrych praktyk, 

 różnice kulturowe i problemy z integracją,  

 warsztaty „Sposoby przyjaznej integracji w międzynarodowym środowisku 

uczelnianym”. 

 

  



Ważne terminy: 

Termin zgłoszeń łącznie z przesłaniem abstraktu i słów kluczowych: 30.06.2017 r. 

Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 15.09.2017 r.  

Przesłanie artykułu: 30.10.2017 r. 

Zgłoszenie udziału biernego i opłata dla uczestników biernych: 30.09.2017 r.  

 

Organizator: 
Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nowym Sączu 

ul. Staszica 1 

33-300 Nowy Sącz 

 

Opłata konferencyjna: 968 zł 
   

Bank PEKAO S.A. 
ul. Jagiellońska 26 

33-300 Nowy Sącz 

Konto bankowe: 

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034  

  

OPŁATA TYTUŁEM: MKN 2017 Imię i Nazwisko uczestnika 


