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WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS 
41-200 SOSNOWIEC, UL. KILIŃSKIEGO 43 

ING BANK ŚLĄSKI S.A O/SOSNOWIEC 

24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
z dopiskiem „XXIV TSN” 

Organizatorzy informują o możliwości publikacji tekstów autorskich:

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł  i obejmuje:  koszt noclegów, materiałów konferen-
cyjnych oraz publikacji. Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy noclegi 
w pokojach 1- i 2-osobowych w dniach 18-20.06.2018 r., pełne wyżywienie w dniach 
18-19.06.2018 r. oraz śniadanie i obiad w dniu 20.06.2018 r. Informujemy, że istnieje możli-
wość przyjazdu w dniu 17.06.2018 r. na koszt własny.

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 31 stycznia 2018 r., a tekst wystąpienia (tekst 
w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy tsn@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu 
potwierdzamy drogą mailową) najpóźniej do 23 lutego 2018 r. 

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przesłanie kwoty 850 zł 
najpóźniej do 20 marca 2018 r. na konto: 

Niezbędne informacje oraz materiały (formularz zgłoszeniowy, wymogi redakcyjne, wzór 
umowy itp.) znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.humanitas.edu.pl/tsn  

Dodatkowych informacji udziela 
• w sprawach organizacyjnych
mgr Ewa Kraus
tel. 0-32 363 12 00  tel. kom. 784 943 053
tsn@humanitas.edu.pl 

as.edu.pl 

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec 
tel.: 32 363 12 00, f aks: 32 363 12 07 

e-mail: sekretariat@humanit
www.humanitas.edu.pl

Wyższa Szkoła Humanitas 

• w sprawach dotyczących publikacji 
w monogra�i lub/i Zeszytach Naukowych 
Pedagogika dr Aleksandra Kamińska
dr Aleksandra Kamińska
tel. 784 43 42 63
aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl• we wszystkich innych sprawach 

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB 
tel. kom. 601 73 43 39
piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl 

- w monogra�i naukowej XXIV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego, która będzie się składać z rozdziałów 
(artykułów) w języku polskim. Monogra�a będzie punktowana zgodnie ze standardami MNiSW (Rozporzą-
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyzna-
wania kategorii naukowej jednostkom naukowym, tekst w języku polskim – 5 punktów),
- w Zeszytach Naukowych Pedagogika WSH – 7 punktów za tekst.
- w monogra�i i Zeszytach Naukowych nie będą mogły zostać zamieszczone teksty, które:

zostaną nadesłane po 23 lutego 2018 r.,*
nie spełniają wymogów redakcyjnych,
nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych,

Ponadto prosimy o:
- przesłanie wraz z tekstem informacji o preferowanym miejscu (monogra�a/czasopismo) publikacji,
- pobranie ze stron TSN i Czasopisma umów wydawniczych i przeslanie podpisanego egzemplarza wraz z tekstem artykułu 
  na adres siedziby Wyższej Szkoły Humanitas.

Teksty, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych zostaną zwrócone.

*termin nieprzekraczalny dla publikacji w Czasopiśmie Zeszyty Naukowe Pedagogika 



Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
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Komitet Naukowy:

Komitet organizacyjny:

dr Aleksandra Kamińska – wiceprzewodnicząca

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB 
– przewodniczący

mgr Ewa Kraus – sekretarz

Grupy tematyczne:

 

odbędzie się w dniach 18-20.06.2018 r. w Zakopanem
w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20

1. Wartości, cele, zadania edukacji jutra w zakresie wychowania, kształcenia, opieki, 

animacji, pro�laktyki. Prognozowanie rozwoju edukacji jutra. Projekty zmian edukacji 

w skali makro i mikro.

2. Diagnozowanie, wyjaśnianie, rozumienie, interpretowanie składników współczesnej 

edukacji (procesów i funkcjonowania podmiotów) od wychowania przedszkolnego do 

studiów doktoranckich – przesłania na przyszłość.

3. Pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji, formalne i nieformalne 

oraz wewnętrzne i zewnętrzne składniki uwarunkowań – przesłania na przyszłość.

4. Wiedza z doświadczeń i badań pedagogicznych (historycznych, porównawczych) oraz 

z innych (pozapedagogicznych) nauk w analizie współczesnej edukacji – przesłania na 

przyszłość.

5. Zmienianie edukacji: eksperymenty pedagogiczne, próby eksperymentalne, badania

w działaniu, innowacje pedagogiczne (treściowe, metodyczne, organizacyjne) – z myślą 

o edukacji jutra. 
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prof. dr hab. Zenon Jasiński
prof. dr hab. Romuald Kalinowski
prof. dr hab. Wojciech Kojs
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