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KOMUNIKAT NR 1 

Rok 2020 jest wyjątkowy dla Państwowej Szkoły Wyższej im. 

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, bowiem poza 

Jubileuszowymi Uroczystościami związanymi z istnieniem Uczelni w 

sposób szczególny przygotowuje się ona do obchodów Stulecia Urodzin 

swojego Patrona – św. Jana Pawła II.  

W ramach obchodów, odpowiadając na słowa, którymi Jan 

Paweł II zachęcał nasze pokolenie do „podjęcia pracy nad polską 

pracą”, zaplanowano także Konferencję Naukową poświęconą 

kształceniu zawodowemu, która odbędzie się w Białej Podlaskiej w 

dniach 19-20 maja (wtorek-środa) 2020 r. 

Planowana konferencja pod tytułem: Akademickie kształcenie 

zawodowe – problemy i wyzwania ma stanowić wymianę doświadczeń                 

i debatę związaną z wcielaniem w życie Ustawy 2.0 w Uczelniach                          

o profilu zawodowym, jak również podjąć problem profesjonalnego 

kształcenia akademickiego. Przywołując polską tradycję takiego 

kształcenia, miejsca, kondycję, specyfikę i profil kształcenia 

zawodowego, chcemy umożliwić rozmowy i dyskusje na ten temat wraz 

z analizą porównawczą dzięki uczestnictwu gości zagranicznych.  

Konferencję planujemy ukierunkować na następujące bloki 

tematyczne: 1) wychowanie i kształcenie do pracy i przez pracę w 

polskiej tradycji kształcenia i współcześnie; 2) koncepcje i modele 

kształcenia zawodowego; 3) praca, wychowanie i przygotowanie do 

niej w nauczaniu Jana Pawła II; 4) szkolnictwo zawodowe w Polsce, 

szkoły branżowe i akademickie kształcenie zawodowe; 5) wartości i 

cele akademickiego kształcenia zawodowego w inspiracji Jana Pawła 

II; 6) dobre praktyki kształcenia zawodowego i wychowania do pracy. 
Oczywiście organizatorzy są otwarci na wszelkie inne 

propozycje i bardzo serdecznie zapraszają do uczestnictwa w tym 

wydarzeniu. Podejmując wymienione obszary refleksji i badań w 

zakresie kształcenia zawodowego, chcemy zainicjować 

interdyscyplinarną debatę. Zapraszamy do podjęcia tej problematyki w 

różnych perspektywach: interdyscyplinarnej, nie tylko technicznej, czy 

filozoficznej                                       i antropologicznej, humanistycznej 

i kulturowej, społecznej i socjalnej, egzystencjalnej ale także religijnej i 

światopoglądowej.  

Cele konferencji: 

1. Wymiana poglądów i podjęcie debaty na temat głównych 

orientacji kształcenia akademickiego zawodowego w Polsce i 

Europie. 

2. Dokonanie namysłu nad kształceniem zawodowym                                     

i zatrudnieniem – zwłaszcza w inspiracji Jana Pawła II.  

3. Ukazanie możliwości i potencjału zawodowego kształcenia 

akademickiego. 

4. Podjęcie „pracy nad ludzką pracą” w naszym kraju – zgodnie                

z zachętą Jana Pawła II. 

5. Wskazanie w akademickim kształceniu zawodowym tego, co 

uniwersalne, jak też tego, co stanowi jego specyfikę.  
 

  Przewidujemy publikację materiałów z Konferencji (czasopismo 

Rozprawy Społeczne i Monografia). Wygłoszone i złożone teksty będą 

recenzowane. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, dla doktorantów 100 

zł. Opłaty można wnosić na konto Santander Bank Polska S.A. 45 1500 

1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem Akademickie kształcenie-

Konferencja. Studenci mogą uczestniczyć w sesji posterowej.  

  Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału oraz tytułu wystąpienia   

do 15 marca 2020 r. na załączonym formularzu.   

 Komunikat numer 2 zawierający informacje na temat bazy 

noclegowej i inne szczegóły dotyczące konferencji, zostanie przesłany do 

31 marca 2020 r. Przewidywane są obrady plenarne wraz z dyskusjami 

panelowymi.  

Adresatami Konferencji są przedstawiciele środowisk 

akademickich, zwłaszcza Wyższych Szkół Zawodowych, pracownicy 

naukowo-dydaktyczni, absolwenci uczelni, doktoranci jak też praktycy, 

nauczyciele, katecheci, pedagodzy, terapeuci, przedstawiciele instytucji 

środowisk zawodowych, edukacyjnych i społecznych organizacji 

pozarządowych. Będzie nam miło gościć Państwa w Białej Podlaskiej                 

w PSW im. Papieża Jana Pawła II.     


