
 

 

W y d z i a ł  N a u k  S p o ł e c z n y c h  

Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa 
19 listopada (sobota) godz. 10:00-17.35 

Collegium Jana Pawła II, sala 803 

10.00-11.15 Rozpoczęcie. Sesja I. Prowadzący: mgr Adam Trawioski (KUL) 

mgr Krzysztof Jurek (KUL), Problem kształtowania się tożsamości w globalizującym się świecie 
mgr Natalia Koped (KUL), Więzi społeczne jako fundament społeczeostwa a ich współczesne 

zagrożenia 
ks. mgr Dominik Oliwa (UJ), „Drzewo pragnie spokoju, jednak wiatr nie ucichnie". Człowiek we 

współczesnym społeczeostwie konfucjaoskim 
mgr Olha Pelekh (KUL), Przynależnośd wyznaniowa w społeczeostwie ukraioskim  

11.10-11.30 Przerwa 

11.30-13.00 Sesja II. Prowadzący: mgr Natalia Koped (KUL) 

mgr Adam Trawioski (KUL), Polski uniwersytet wobec współczesnych wyzwao społecznych 
mgr Katarzyna Lenart (KUL), Formy wsparcia społecznego osób, które weszły w konflikt z 

prawem. Na przykładzie lubelskich wolontariatów 
mgr Joanna Kudełko (KUL), Tłumacz wobec wyzwao współczesnego społeczeostwa czyli słów 

kilka o barierach w mediacji interkulturowej na przykładzie transferu nazw własnych 
mgr Maksymilian Galon (UJ), Internet – zawiedzione nadzieje? 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa 

14.00-15.30 Sesja III. Prowadzący: mgr Adam Trawioski (KUL) 

mgr Ewa Sikora (KUL), Nowe oblicze ekonomii – produkcja partnerska 
mgr Ewelina Cur (KUL), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych 
mgr Konrad Sawicki (KUL), Problematyka jakości życia w naukach społecznych. Szkic 

teoretyczny 
mgr Magdalena Kubów (UW), Przedsiębiorczośd i jej rola we współczesnym świecie wobec 

wyzwao społeczeostwa w gospodarce opartej na wiedzy 
mgr Anna Winkler (UJ), Ucieczka w codziennośd. Lefebvre’a teoria momentów 

15.30-15.45 Przerwa 

15.45-17.15 Sesja IV. Prowadzący: mgr Andrzej Cudo (KUL) 

mgr Iwona Miedzioska (UW), Prawo do śmierci” – eutanazja jako wyzwanie współczesnego 
świata 

mgr Aleksandra Krukowska (KUL), Psychologiczno-pedagogiczne konsekwencje badao 
prenatalnych 

mgr Elwira Bonisławska (UW), Bezdzietnośd w Polsce – wizerunek w mediach, konsekwencje dla 
społeczeostwa 

mgr Sławomir Braniewski (KUL), Rodzina wobec wyzwao społeczeostwa informacyjnego 
mgr Natalia Wielecka (KUL), Ruchy społeczne „konsensusu” – przykład Focolari 

17.15 Zakooczenie i podsumowanie obrad w poszczególnych sesjach 

 

 

 


