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Katedra Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

ma zaszczyt zaprosić na 
 

II Międzynarodową E-konferencję Naukową 
 

z cyklu 
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, 

 

LIFELONG LEARNING 
która odbędzie się 

 

10 grudnia 2015 roku 
 

 
LIFELONG LEARNING – uczenie się przez całe życie jest koncepcją, która ukształtowała 
się w latach 70-tych XX wieku. Procesy globalizacji implikują szybko postępujący rozwój 
oraz aktywną partycypację jednostek w życiu społecznym, dlatego też wzrasta znaczenie 
edukacji na wszystkich etapach życia. Nadrzędnym celem koncepcji lifelong learningu 
jest upowszechnianie idei kształcenia, niezależnie od wieku czy wcześniej zdobytego 
doświadczenia zawodowego oraz przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa opartego 
na wiedzy. Celem konferencji będzie zaprezentowanie wielowymiarowości                                   
i różnorodności zawartej w edukacji ustawicznej. Otwierając się na wszystkie 
środowiska naukowe, pragniemy poznać różne punkty widzenia LIFELONG 
LEARNINGU. 
 
E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik 
otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na 
której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia 
dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do 
wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.  
 
Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa  
z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty 
zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji 
miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. 
Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający 
uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.  
 
Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, 
przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące 
się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze 
podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat LIFELONG LEARNINGU. 
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Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między 
innymi:  

 edukacja w globalnym świecie, 
 edukacja formalna, nieformalna i incydentalna, 
 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 
 edukacja zawodowa, 
 podnoszenie kwalifikacji w życiu zawodowym, 
 aktywizacja edukacyjna osób starszych, 
 edukacja w dojrzałej i późnej dorosłości. 

 
 
 

KOMITET NAUKOWY 
 

Prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas 
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

 
Prof. zw. dr hab. Barbara Kamer 

(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 
 

Prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda 
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

 

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka 
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 

 

Prof. zw. dr hab. Natalia Sejko 
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, 

Ukraina) 
 

Prof. zw. dr hab. Ludmila Shtefan 
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny 

im. G.S. Skoworody, Ukraina) 
 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

 

Prof. zw. dr hab. Marian Szpakowski 
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

 

Prof. zw. dr hab. Anna Trocko 
(Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny 

im. G.S. Skoworody, Ukraina) 
 

Prof. zw. dr hab. Alexander Yudin 
(Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, 

Ukraina) 
 

 
Prof. zw. dr hab. Adam Zych 

(Dolnośląska Szkoła Wyższa) 
 

Prof. Daniel Mara 
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia) 

 

Prof. Elena Lucia Mara 
(Lucian Blaga University in Sibiu, Rumunia) 

 

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

 

Prof. nadzw. dr Teresa Janicka-Panek 
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

 

Dr Wanda Baranowska 
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

 

Dr Małgorzata Kosiorek 
(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 

 

Dr inż. Mateusz Muchacki 
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

 
Dr Wojciech Welskop 

(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

sekretarz e-konferencji 

 
Dr Violetta Tanaś 

(Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

 
 
 

HARMONOGRAM 
 
do 16.10.2015 -  zgłoszenie uczestnictwa w e-konferencji wraz z tytułem  
   i abstraktem artykułu; 
do 17.10.2015 -  ogłoszenie listy uczestników e-konferencji; 
do 24.10.2015 -  uiszczenie opłaty konferencyjnej; 
do 10.11.2015 -  przesłanie artykułu do publikacji; 
do 29.11.2015 -  nadsyłanie poprawionych tekstów (z uwzględnieniem   
   ewentualnych uwag recenzentów); 
06.12.2015 -   wydanie monografii w formie elektronicznej; 
10.12.2015 -  e-konferencja. 
 
 
 
OPŁATY  
Uczestnictwo czynne –   
udział w e-konferencji, publikacja artykułu w monografii -  90,00 zł 
 
NUMER KONTA  
91 1090 2705 0000 0001 0659 3162 
 
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu 
ul. Piotrkowska 278,  
90-361 Łódź 
 
Tytuł wpłaty: „imię i nazwisko - E-konferencja – Lifelong Learning” 
 
 
PUBLIKACJA 
Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane procesowi recenzji (podwójna, ślepa 
recenzja) i wszystkie przyjęte teksty zostaną opublikowane jako rozdział w monografii    
z numerem ISBN w formie e-booka (autorstwo rozdziału w monografii naukowej              
w języku polskim – 4 punkty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego). 
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ZGŁOSZENIA 
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do 
wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres sekretarza                         
e-konferencji: w.welskop@medyk.edu.pl do 16.10.2015 r. 
 
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
Formularz zgłoszeniowy, standardy edytorskie oraz szablon artykułu dostępne są na 
stronie internetowej Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (link poniżej): 
http://www.medyk.edu.pl/konferencje/ii-miedzynarodowa-e-konferencja-
naukowa-z-cyklu-pedagogika-xxi-wieku-dylematy-i-wyzwania 
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