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KOMUNIKAT NR 1 

 

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego 

Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

we współpracy z Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  

zapraszają do udziału 

w Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej 

 

Uczenie się przez całe życie. 
Wyzwania dla edukacji pozaformalnej 

i nieformalnej 
 
 

PATRONAT HONOROWY 

J.M. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - prof. dr hab. Piotr Borek 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
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Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową Uczenie się 

przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Tematyka konferencji będzie 

oscylowała wokół wyzwań i najnowszych trendów społecznych oraz sytuacji na rynku pracy. Wobec 

dokonujący się przeobrażeń istotnym staje się skoncentrowanie uwagi na edukacji całożyciowej, która 

powinna towarzyszyć rozwojowi człowieka. Ze względu na zakwalifikowanie edukacji jako 

kompetencji przyszłości ważne jest wykorzystanie możliwości kształcenia w formach pozaformalnych  

i nieformalnych, zarówno w wymiarze zorganizowanym jak i w samokształceniu.  

 

Cele konferencji: 

- wypracowanie wniosków do praktyki w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 

- wypracowanie postulatów praktycznych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 

- wypracowanie wniosków w zakresie kompetencji przyszłości; 

- wypracowanie postulatów praktycznych kontekście wyzwań zmieniającego się rynku pracy. 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki oraz praktyków, nauczycieli 

akademickich, doradców zawodowych, pracowników środowisk samorządowych, instytucji 

pozarządowych i publicznych. 

 
Proponowane bloki tematyczne: 

1. Perspektywy edukacji pozaformalnej. 

2. Nowe obszary  edukacji nieformalnej.  

3. Kompetencje przyszłości.   

4. Wyzwania współczesnego rynku pracy. 

5. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.  

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Państwa obecność uświetni 

planowane spotkanie naukowe oraz Jubileusz 10-lecia Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia 

Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którego mentorem naukowym jest  

prof. dr hab. dr h. c. multi Stefan M. Kwiatkowski. 

 

Wyrażamy nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie  

w projektowanych programach edukacyjnych. 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Miejsce obrad: 05 - 06 czerwca 2023 r. 

Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. 

Obejmuje ona koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, posiłki, imprezy towarzyszące oraz 

koszty publikacji po otrzymaniu pozytywnych recenzji, natomiast nie obejmuje kosztów noclegu 

i przejazdu. 

 

Termin płatności: 20.05.2023 r. 

 

Dane dotyczące płatności zostaną przesłane w Komunikacie nr 2.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa: 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na adres: 

konferencjajubileuszowaup@gmail.com do dnia 15 maja 2023 r. 

 

 

Kontakt z sekretariatem konferencji: 

dr Ewelina Zdebska - e-mail: ewelina.zdebska@up.krakow.pl 

 

Proponowana baza noclegowa: 

 

Hotel „Krakowiak”  

ul. Armii Krajowej 9 

30-150 Kraków 

Tel. +48 12 662-64-55; +48 12 662-64-52 

 

Galaxy Hotel 

ul. Gęsia 22a 

31-535 Kraków 

Tel. 12 342 81 00 

 

mailto:ewelina.zdebska@up.krakow.pl
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=847cd8ce99302188JmltdHM9MTY3NDY5MTIwMCZpZ3VpZD0wNmZjZTU4NC03NzcxLTYzZmQtMTEwNi1mNzFiNzZiMTYyY2EmaW5zaWQ9NTQ3MA&ptn=3&hsh=3&fclid=06fce584-7771-63fd-1106-f71b76b162ca&psq=hotel+galaxy+krak%c3%b3w&u=a1dGVsOjEyMzQyODEwMA&ntb=1


 

 
Publikacja po konferencji: 

Po wstępnej recenzji nadesłanych artykułów, zostaną one przekazane do redakcji 

czasopism naukowych znajdujących się na liście MNiSzW z obszaru tematyki konferencji. 

Autorzy o wynikach recenzji zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

Referaty prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2023 r. na adres 

e-mail: konferencjajubileuszowaup@gmail.com zgodnie z przedstawionymi poniżej 

wytycznymi. 

 

Wytyczne do publikacji: 

- Artykuł należy przygotować w języku polskim lub angielskim. 

- Tekst należy przygotować w edytorze MS Word z zastosowaniem czcionki Times New Roman, 

rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy – 2.5 cm, tekst wyjustowany. 

- Maksymalna ilość znaków ze spacją w przygotowywanym artykule to 20 000 

wraz z przypisami i bibliografią. 

- Obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy 

bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological 

Association - APA 

 

Wzór przypisów: 

a) Publikacja 1 autora: 

Nazwisko autora (data) tekst. 

Przykład: Kowalski (2010) stwierdza, że.... 

Badania wskazują, iż ... (Kowalski, 2010). 

b) Publikacja 2 autorów: 

Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji. 

Przykład: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2014)... 

Badania wskazują, iż... (Kowalski, Nowak, 2014). 

c) Publikacja 3-5 autorów: 

Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, 

rozdzielając je przecinakami i stawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi 

nazwiskami. 

Przykład: Jak sugerują Nowak, Kowalski i Kliś (2014) ... 

Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż... 

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie 

„i współpracownicy”. 



 

 
d) Publikacja 6 i więcej autorów: 

Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest po raz pierwszy 

jak i w późniejszych przywołaniach. 

e) Powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska autora; 

powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie 

podajemy oznaczenia a,b.c. 

 

Bibliografia 

Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie. 

Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego: 

a) dla książki 

Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

np.Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji 

w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 

b) dla książki napisanej pod redakcją: 

Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

np. Gerlach, R. Kulpa-Puszczyńska, A. Tomaszewska-Lipiec, R. (red.) (2008). Wybrane problemy 

pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. 

c) rozdziału w pracy zbiorowej: 

Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). 

Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Waloszek, D. (2005). Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka. W: J. Kuźma, J. 

Morbitzer (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, (s. 184-191). Kraków: 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 

d) artykuł w czasopiśmie: 

Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony 

artykułu. 

Furmanek, W. (2015). Problematyka języka pedagogiki (pracy). Labor et Educatio, 

3/2015, 11-30. 

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu 

bibliograficznego. 

e) źródła internetowe: 

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano 

z: adres strony www. 



 

 
Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem  

w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, 

informację o stronie skąd został pobrany tekst. 

 

Struktura artykułu: 

1. Imię i nazwisko Autora, numer ORCID 

2. Afiliacja Autora 

3. Tytuł artykułu w języku polskim 

4. Tytuł artykuły w języku angielskim 

5. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły 

6. Streszczenie w języku polskim 

7. Słowa klucz w języku polskim 

8. Streszczenie w języku angielskim 

9. Słowa klucz w języku angielskim 

10. Bibliografia 

 

 


