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

ING BANK ŚLĄSKI S.A O/SOSNOWIEC 
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z dopiskiem „XXII TSN” 

Organizatorzy pragną poinformować, że:

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

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

Wyższa Szkoła Humanitas 

Nie wystarczy coś wiedzieć,
Trzeba też umieć to zastosować;

nie wystarczy chcieć trzeba działać.

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przelanie kwoty 850 zł najpóźniej do 18 marca 
2016 r., na konto: 

Niezbędne informacje oraz materiały (formularz zgłoszeniowy, wymogi redakcyjne itp.) znajdzie-
cie Państwo na stronie internetowej www.humanitas.edu.pl/tsn  

Dodatkowych informacji udziela 
dr Aleksandra Kamińska
tel. 784 43 42 63
aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl

mgr Ewa Kraus
tel. 0-32 363 12 08  tel. kom. 784 943 053
tsn@humanitas.edu.pl 

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje: koszt noclegów, wyżywienia, imprez 
towarzyszących, materiałów konferencyjnych oraz publikacji. Wszystkim zaproszonym uczest-
nikom Sympozjum zapewniamy noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych w dniach 
2022.06.2016 r., pełne wyżywienie w dniach 20-21.06.2016 r., oraz śniadanie i obiad w dniu 
22.06.2016 r.. Informujemy, że istnieje możliwość przyjazdu w dniu 19.06.2016 r. na koszt 
własny. 

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 22 stycznia 2016 r., a tekst wystąpienia (tekst 
w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy tsn@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu 
potwierdzamy drogą mailową) najpóźniej do 19 lutego 2016 r. 

- monogra�a naukowa XXII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego będzie się składać 
z rozdziałów (artykułów) w języku polskim oraz języku angielskim;
- autorów zainteresowanych publikacją artykułu w języku angielskim prosimy o przekazanie 
tekstu zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Tekst w języku polskim zostanie 
wykorzystany wyłącznie do prac redakcyjnych;
- monogra�a będzie punktowana zgodnie ze standardami MNiSW 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. 
- tekst w języku polskim – 4 pkt, 
- tekst w języku angielskim – 5 pkt);
- w monogra�i nie będą mogły zostać zamieszczone teksty, które:
•  zostaną nadesłane po 19 lutego 2016 r.,
•   nie spełniają wymogów redakcyjnych,
•   nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych,
- teksty, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych zostaną zwrócone. 



Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
ma zaszczyt zaprosić

na
XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

„Edukacja jutra”

Sympozjum 

prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek – przewodniczący 
dr hab. Piotr Oleśniewicz prof. WSB – wiceprzewodniczący

XXII 
Tatrzańskie 

Sympozjum Naukowe
„Edukacja jutra”

Zakopane 22-24 czerwca 2015 r.

Komitet Naukowy:

Komitet organizacyjny:
dr Aleksandra Kamińska – przewodnicząca
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB 
– wiceprzewodniczący
mgr Ewa Kraus – sekretarz

Tematyka:

Dodatkowych informacji udziela:
 
dr Aleksandra Kamińska
tel. 784 43 42 63
aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl 

mgr Ewa Kraus
tel. 0-32 363 12 08 tel. kom. 784 943 053
tsn@humanitas.edu.pl 

odbędzie się w dniach 20-22.06.2016 r. w Zakopanem
w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20

prof. dr hab. Ryszard Bera
prof. dr hab. Ihor Dobryansky (Ukraina)
prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa
prof. dr hab. Zenon Jasiński 
prof. dr hab. Romuald Kalinowski 
prof. dr hab. Wojciech Kojs
prof. dr hab. Maria Kozielska
prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
prof. dr hab. ks. Janusz Mastalski
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. dr hab. hr h.c. Juliusz Migasiewicz 
prof. dr hab. Katia Mitowa (USA)
prof. dr hab. Stanisław Palka
prof. dr hab. Ryszard Parzęcki
prof. dr hab. Józef Półturzycki
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. dr hab. Bogdan Szulc
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski 
prof. dr hab. Kazimierz Wenta
prof. dr hab. dr h.c. Mikola Zymomrya (Ukraina)
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek 
dr hab. Jan Grzesiak, prof. UAM
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ

dr hab. Władysława  Łuszczuk, prof. WSH 
dr hab. Janusz Morbitzer, prof. WSB
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Tomasz Zimny, prof. US
dr Aleksandra Kamińska – sekretarz

1. Metodologiczne problemy badań edukacyjnych.
2. Polityka edukacyjna.
3. Uwarunkowania edukacji.
4. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra.
5. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Podstawa programowa a wymagania eduka-
iiicji jutra. Ewaluacja postępów w nauce uczniów i studentów.
6. Zagrożenia wychowawcze wyzwaniem dla szkoły jutra.
7. Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne i szkolne w perspektywie jutra.
8. Edukacja spersonalizowana. Szkoły rodzinne.
9. Różnorodność (w aspekcie płci, wieku, rasy, wyznania, pochodzenia…) wyzwaniem dla 
iiiedukacji jutra.
10. Liderzy edukacji szkolnej. Autorytet w edukacji.
11. Czas jako wartość oraz jego organizacja i spędzanie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 
iiiw edukacji jutra.
12. Potrzeba aksjologii na studiach pedagogicznych.
13. Rola dydaktyki w edukacji i naukach o niej.
14. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia (e-learning, uczenie się przez całe 
iiiżycie). Innowacje w edukacji.
15. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji prozawo-
iiidowej i zawodowej.
16. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki.
17. Istota uniwersytetu, jego tożsamość, etos, misja i dziedzictwo. Uczelnie niepubliczne w 
iiiposzukiwaniu tożsamości.
18. Podstawy prawne szkolnictwa wyższego.
19. Efekty kształcenia, Krajowe Ramy Kwali�kacji i problematyka parametryzacji w szkolnic- 
iiitwie wyższym. 
20. Oświata dorosłych. Kształcenie ustawiczne. Uniwersytet Trzeciego Wieku.
21. Tradycja i nowoczesność w edukacji i naukach o niej.
22. Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży.
23. Współczesna rodzina w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Edukacja prorodzinna. 
24. Nauka, wiedza i wiara w kontekście edukacji jutra.
25. Pamięć, Ojczyzna, patriotyzm, tożsamość i dziedzictwo narodowe w edukacji jutra; 
26. Kultura �zyczna (wychowanie �zyczne, sport, krajoznawstwo, turystyka, rekreacja) i 
iiiwychowanie zdrowotne w edukacji jutra.

- monogra�a naukowa XXII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego będzie się składać 
z rozdziałów (artykułów) w języku polskim oraz języku angielskim;
- autorów zainteresowanych publikacją artykułu w języku angielskim prosimy o przekazanie 
tekstu zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Tekst w języku polskim zostanie 
wykorzystany wyłącznie do prac redakcyjnych;
- monogra�a będzie punktowana zgodnie ze standardami MNiSW 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. 
- tekst w języku polskim – 4 pkt, 
- tekst w języku angielskim – 5 pkt);
- w monogra�i nie będą mogły zostać zamieszczone teksty, które:
•  zostaną nadesłane po 19 lutego 2016 r.,
•   nie spełniają wymogów redakcyjnych,
•   nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych,
- teksty, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych zostaną zwrócone. 


