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VIII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców 

„Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności” 

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKW prof. dr hab. Jacka Woźnego 

 

Bydgoszcz, 7-8 czerwca 2018 roku 

 

Człowiek w swoim codziennym funkcjonowaniu wielokrotnie spotyka się 

z zagadnieniem odpowiedzialności. Bywa, że staje się odpowiedzialny za drugą 

osobę, ale również zdarza się, że całe życie ponosi skutki czyjejś 

nieodpowiedzialności. Pragniemy zaprosić do udziału w VIII 

Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców 

pt. „Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności”, by pochylić się nad 

problemem odpowiedzialności, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak 

i społecznym.  

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach 

akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Podjęta 

inicjatywa ma inspirować  do podejmowania wspólnych projektów badawczych. 

Pragniemy  wskazać  na  możliwość  kreatywnej  pracy  badawczej   

i  wielopłaszczyznowego rozpatrywania  zagadnień  związanych  z  szeroko 

rozumianą odpowiedzialnością we współczesnym kontekście społeczno-

ekonomicznym.   

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców 

reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: 

psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, 

ekonomistów, prawników, medyków i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. 

Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, 

informacji i doniesień badawczych.  

W tym roku tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona 

spotkaniem on-line.  
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Informacje organizacyjne: 

Opłata konferencyjna 

Wysokość opłat: 150 zł. 

Termin uiszczania opłat za udział w Konferencji: 17.05.2018 r. 

 

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto bankowe 

konferencji: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 

Bydgoszcz 

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 Kredyt Bank SA O. Bydgoszcz 

 z dopiskiem: IKD 

 

Termin konferencji 

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8.06.2018 r. 

 

Miejsce konferencji  

Tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona spotkaniem on-line 

 

Zgłoszenie uczestnictwa 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: 

http://ikd.edu.pl/sprawy-organizacyjne/zgloszenie-uczestnictwa/ 

 

Termin nadsyłania streszczeń referatów lub plakatów: 15.04. 2018r. 

 

Komitet Naukowy konferencji, po uprzednim zebraniu deklaracji czynnego 

udziału uczestników, dokona merytorycznej weryfikacji nadesłanych streszczeń. 

Informację o zakwalifikowaniu Państwa wystąpienia otrzymacie Państwo drogą 

mailową najpóźniej 4 tygodnie przed konferencją. 

 

Kontakt:  

Instytut Psychologii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. 

Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, mail: kontakt@ikd.edu.pl 

 

Strona internetowa: http://ikd.edu.pl/ 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji – mamy nadzieję,  

że stworzy ona okazję do interesującej wymiany myśli. 

 


