
Sympozja specjalne 

 

Sympozjum: (Nie)bezpieczeństwo ontologiczne.  
Człowiek współczesny w matni znaczeń, zagrożeń i symboli 

   

Ośrodki inicjujące: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.  

 Uniwersytet Zielonogórski, 

 Uniwersytet Opolski, 

 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

 

 

19 września 2019 (czwartek)  

 
19.IX.2019 
11.00-13.00 

część pierwsza 

 
Budynek: C 

 
Sala: 3634 

 Moderator: Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz UO, 
Akademia WSB 
 

1 Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. AWSB - „Jak rządzi nami przeszłość” –            
zagrożone poczucie człowieka współczesnego – narracja andragogiczna 
 

2 Dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. AWSB - Oblicza współczesnej e-migracji 
 

3 Dr hab. Marek Walancik, prof. Akademii WSB - Czy czujemy się bezpiecznie w             
środowisku lokalnym, regionalnym, globalnym? 
 

4 Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ - Bezpieczeństwo jako problem          
edukacyjny 
 

5 Prof. dr hab. Ryszard Bera (UMCS) - Młodzież wobec współczesnych zagrożeń           
wżyciu społecznym. Wyzwania dla edukacji 
 

6 Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ - Perspektywa (nie) bezpieczeństwa          
ontologicznego w rozpoznaniu profilu kulturowego szkoły 
 

7 Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (UO; Akademia WSB) - Zła i           
dobra pamięć a bezpieczeństwo ontologiczne 

 
 
 
 



Sympozja specjalne 

19.IX.2019 
14.30-16.00 część 

druga 

Budynek: C Sala: 3634 

 Moderator: Prof. dr hab. Ryszard Bera 
 

1 Dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ - Korelacja opinii uczniów i nauczycieli            
w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT 
 

2 Dr hab. Anna Kanios, prof. UMCS - Młodzież wobec zjawiska wykluczenia           
społecznego 
 

3 Dr hab. Joanna Ewa Wierzejska (UMCS), dr Grzegorz Sanecki (UMCS) -           
Współczesna młodzież o perspektywach realizacji kariery zawodowej 
 

4 Dr hab. Małgorzata Kuśpit (UMCS), dr Małgorzata Kostka-Szymańska (UMCS), dr          
Anna Wiatrowska - Współczesne zagrożenia zdrowotne i ekologiczne w ocenie          
młodzieży 
 

5 Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof UMCS - Opinie młodych Polaków na           
temat korupcji 
 

6 Dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, dr hab. Aleksandra Skrabacz -           
Nietolerancja jako zagrożenie w życiu społecznym w opinii młodzieży 
 

7 Mgr Ewa Trojanowska (UMCS) - Przemoc w życiu społecznym w opinii młodzieży            
szkolnej i studentów 
 
 

8 Dr hab. Edward Nycz, prof. UO - Sfery życia codziennego w świadomości młodzieży             
(na podstawie badań hufców pracy w województwie opolskim) 
 

 

 


