
 

Warszawa, dnia 20 września 2019 r. 

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wolontariusz pokolenia Y” 

 

Data: 22 listopada 2019r. 

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Aula B 

Komunikat II 

Zarys wydarzenia: 

Program ramowy/formy wystąpień 

1. Inauguracja Konferencji 

Tematyka konferencji naukowo-szkoleniowej dzieli się na dwie sesje: 

2. Sesja naukowa - wykłady plenarne 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zaproszenia do udziału w konferencji przyjęli: 

 

• Prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin),  

• Dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn),  

• Mgr Ewelina Łęgowska (doktorantka Academia Copernicana UMK),  

Ks. Dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), 

• Dr Michał Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, Warszawa). 

 

 



3. W dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia czynne sesji naukowo-szkoleniowej w podziale na 
sekcje: 
 

• Historia i obecne wyzwania wolontariatu w Polsce, 

• Wolontariat w ujęciu organizacyjnym, społecznym, prawnym, 

• Wolontariat w integracji i aktywizacji społecznej, 

• Wolontariat w życiu studenckim  oraz  jego istota w rozwoju zawodowym, 

• Sylwetka wolontariusza pokolenia X, Y, Z. 

Referaty w układzie sesji (kompozycja wystąpień naukowców/doktorantów/studentów) zostaną 

ułożone przez Komitety Naukowy oraz Komitet Organizacyjny Konferencji. Ostateczny podział na 

sekcje uzależniony będzie od tematów, ilości oraz jakości nadesłanych abstraktów. Oceny abstraktów 

dokona Komitet Naukowy Konferencji „Wolontariusz pokolenia Y”.  

Zachęcamy do udziału w konferencji. 

Uwaga zmiana terminu 

Zgłoszenia czynne na konferencję (abstrakty) przyjmujemy do dnia 4 listopada 2019 roku, 

zgłoszenia bierne przyjmujemy do 7 listopada 2019 roku. Obu rodzajów zgłoszeń dokonujemy 

przez formularz rejestracyjny konferencji. Zachęcamy również do zgłaszania swojej osoby/ 

przedstawiciela instytucji do moderowania wybranej sekcji konferencji.  

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:  

- 120 złotych prelegentów: pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych, 

pracowników naukowych, doktorantów, przedstawicieli organizacji wolontariackich (obejmuje: 

materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową oraz publikację), 

- 80 złotych dla słuchaczy (obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową),  

- 40 złotych dla studentów (materiały konferencyjne, zaświadczenie o udziale). 

 

Przypominamy  

Planowana jest publikacja artykułów w monografii lub w czasopiśmie naukowym Praca 

Socjalna (www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/praca-socjalna/). Wymogiem przyjęcia 

artykułów jest: 

-  poprawne przygotowanie tekstu (Tekst, tabele i ryciny, przypisy oraz odniesienia bibliograficzne 

prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA. Prosimy, aby zastosować standardowy 

krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie). 

Objętość maszynopisu powinna wynosić do 36 000 znaków (w tym spacje) włącznie z bibliografią i 

przypisami (około 20 stron)  



- przygotowanie problematyki tekstu zgodnej z wizją publikacji. Dwie pozytywne, niezależne recenzje 

warunkują przyjęcie tekstu do druku. 

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu na adres: wolontariuszY@aps.edu.pl 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej 

(http://www.aps.edu.pl/konferencje/wolontariusz-pokolenia-y/), na której znajdują się szczegółowe 

informacje dotyczące Konferencji. 

 

Kolejne informacje o konferencji zostaną podane w kolejnych komunikatach. 

Zachęcamy do ich śledzenia. 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

Komitet Naukowy  

oraz  

Komitet Organizacyjny Konferencji 

naukowo-szkoleniowej  

“Wolontariusz pokolenia Y” 

 

Komitet Naukowy: 

prof. dr hab. Joanna Głodkowska, 

dr hab. prof. APS Ewa M. Kulesza, 

dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska, 

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, 

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka. 

Komitet Organizacyjny: 

Instytut Pedagogiki Specjalnej:  

dr Bernadetta Kosewska, 

mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska, 

mgr Aleksandra Mazurek, 

Studenckie Biuro Wolontariatu, 

Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej. 

http://www.aps.edu.pl/konferencje/wolontariusz-pokolenia-y/

