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       Konferencja ma na celu wymianę poglądów naukowców i praktyków oraz przedstawienie 

aktualnych wyników badań realizowanych w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą, 
dotyczących różnych aspektów rozwoju gospodarczo-społecznego państw, regionów Europy  

i świata. Istotą konferencji jest zwrócenie uwagi na pojawiające się najnowsze tendencje  
w badaniach naukowych oraz globalne trendy w praktyce gospodarczej. 
 

Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących obszarów 

tematycznych w ramach czterech sekcji problemowych: 

 

1. Przemiany oraz prognozy gospodarcze i społeczne 

 Postawy społeczeństw krajów UE wobec przedsiębiorczości

 Metody ilościowe i jakościowe w obszarze nauk społecznych
 Innowacje w kreowaniu konkurencyjności podmiotów i otoczeniu społeczno - 

gospodarczym
 Miejsce logistyki we współczesnej gospodarce
 Bankowość, finanse i ubezpieczenia – aspekty globalne i lokalne

 Ekonomia społeczna źródłem wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i regionu
 Systemowe podejście do zapewnienia i zarządzania jakością – ujęcie przedmiotowe  

i podmiotowe
 Jakość usług i produktów jako determinanta satysfakcji i postaw etnocentrycznych 

klientów

 

2. Bezpieczeństwo w zjednoczonej Europie – ujęcie międzynarodowe i regionalne 

 Polska w systemie światowego i europejskiego bezpieczeństwa 

 Uwarunkowania militarne, polityczne i kulturowe bezpieczeństwa 

 Polityka migracyjna a bezpieczeństwo Europy i Polski 

 Sztuczna inteligencja – ewolucja a bezpieczeństwo 

 Wpływ rozwoju technologii informatycznych na bezpieczeństwo społeczne  
 Procedury i strategie bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego i międzynarodowego 

 Hybrydyzacja, sieciowość i asymetryczność bezpieczeństwa współczesnego świata 

 Cyberprzestępczość i cyberterroryzm – przejawy i zwalczanie w aspekcie prawnym  

i praktycznym 



3. Człowiek i świat z perspektywy uwarunkowań i przemian społecznych, kulturowych 

i edukacyjnych 

 Społeczeństwo w globalizującym się świecie a człowiek, wychowanie, zdrowie

i bezpieczeństwo  
 Edukacja wobec współczesnej egzystencji i świata wartości

 Profilaktyczne i resocjalizacyjne aspekty działalności człowieka

 Nowatorstwo i innowacje w systemie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych

 Codzienność w perspektywie społecznej, kulturowej i pedagogicznej

 Rzeczywistość wirtualna i jej wpływ na wychowanie młodego pokolenia

 Internet i mass media w globalizującym się społeczeństwie
 Social media w kształtowaniu wizerunku, postaw prozdrowotnych, ochronie prywatności

i poczuciu bezpieczeństwa  
 
 
 
 

4. System opieki zdrowotnej w ujęciu globalnym, państwowym, instytucjonalnym  

i interdyscyplinarnym 

 Medycyna XXI wieku – tendencje, perspektywy, determinanty

 Polskie pielęgniarstwo na tle doświadczeń Unijnych
 Uwarunkowania i trendy w polityce prozdrowotnej państwa, instytucji i podmiotów 

świadczących usługi medyczne na rzecz społeczeństwa i jednostki
 Nowoczesna opieka medyczna w diagnozie i monitoringu stanu zdrowia pacjenta

 Współczesna wizja pielęgniarstwa w systemie e-zdrowia
 Pielęgniarstwo w systemie zdrowotnym i edukacji  – tendencje i perspektywy rozwoju
 Komunikacja z pacjentem, ergonomia pracy oraz zdarzenia niepożądane  

w pracy pielęgniarki
 Etyczne aspekty opieki zdrowotnej nad pacjentami – wymiar globalny i społeczny
 
 
 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 

30 maj 2019 (czwartek) 31 maj 2019 (piątek) 

  900 – 1000 Akredytacja uczestników konferencji   730 –  930 Śniadanie 

1000 – 1015 Rozpoczęcie konferencji 1000 – 1200 Zwiedzanie Zespołu Zamkowo - 

1015 – 1230 Obrady plenarne  Parkowego w Baranowie Sandomierskim 
1300 – 1400 Obiad (Hotel Evva****)  (dla zainteresowanych) 

1430 – 1700 Spacer po Sandomierzu - „Perła architektury  1300 – 1400 Obiad (Hotel Evva****) 
 Renesansu” (dla zainteresowanych) 1415 – 1615 Zwiedzanie Pałacu Tarnowskich oraz  

1430 – 1530 Obrady w sekcjach cz. I  Muzeum Historycznego Miasta 

1530 – 1600 Przerwa kawowa (klubokawiarnia Uczelni)  Tarnobrzega (dla zainteresowanych) 

1600 – 1800 Obrady w sekcjach cz. II 1415 – 1615 Obrady w sekcjach 

          1930            Uroczysta kolacja (Hotel Evva****) 1630 – 1700 Podsumowanie konferencji i wyjazd 

   Uczestników 
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Rada naukowa ukonstytuowana zostanie po otrzymaniu zgłoszeń na Konferencję  
i podana do wiadomości w kolejnym komunikacie. 

 

INFORMACJA NA TEMAT PUBLIKACJI REFERATÓW  
Referaty złożone do druku będą podlegały recenzji zespołu naukowego powołanego 

przez Organizatora Konferencji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną wydrukowane 

w języku angielskim w publikacji ujętej w bazie Scopus lub Web of Science, a w języku 

polskim w wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

 

Wymogi edycyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/dzialalnosc-naukowa/konferencje-seminaria-naukowe 

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/dzialalnosc-naukowa/konferencje-seminaria-naukowe

