Konferencja
Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki

Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma zaszczyt
zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje
w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”, która odbędzie się 26 marca
2022 roku.

Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki i Psychologii,
Katedra Psychologii mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję
Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”, która odbędzie się
26

marca

2022

roku

za

pośrednictwem

platformy

MS

Teams.

W dynamicznej rzeczywistości, w której obecnie funkcjonujemy, nadaliśmy jej
podtytuł „Nauka w służbie praktyki”, co pozwala zaakcentować nierozerwalną
więź między nauką a codziennością każdego z nas, a także ukazać współzależność
między tymi obszarami. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych nauk,
aby wspólnie z nami tworzyli to cykliczne wydarzenie, dzieląc się teoretycznymi,
praktycznymi

i

empirycznymi

kontekstami,

wzbogacającymi

tematykę

tegorocznej konferencji.

W czasach przeobrażeń gospodarczych i społecznych, kryzysu dotychczasowych
modeli cywilizacyjnych społeczeństwo potrzebuje szczególnego wsparcia ze
strony przedstawicieli nauki i praktyków różnych dziedzin w zakresie
redefiniowania dotychczasowych problemów, analizowania i interpretowania
rzeczywistości

społecznej

z

wykorzystaniem

klasycznych

i współczesnych perspektyw. Nauka posiada realny wpływ na naszą codzienność
i to chcielibyśmy podkreślić tytułem naszej konferencji. Z jednej strony pozwala
ją analizować wykorzystując różnorodne kategorie opisowe, z drugiej wybiegając
w przyszłość, wskazuje alternatywy, zagrożenia, czy potencjalne możliwości. Nie
sposób również pominąć jej znaczenia dla rozwoju człowieka i podnoszenia
jakości życia.
Po dwóch latach transformacji rzeczywistości, przez wybuchu pandemii Covid19, możemy dziś śmiało stwierdzić, że świat zmienił się nieodwracalnie, w sposób
niezwykle głęboki i wpływający na każdego z nas. Nauka w pewien sposób stara
się wyjaśnić, jak nasze społeczeństwo zaadaptuje się do tych zmian i
kształtującego się powoli nowego porządku świata.
Założeniem naszej konferencji jest uchwycenie wpływu nauki na naszą
codzienność, przedstawienie praktycznych rozwiązań wynikających z jej odkryć
i rozwoju. Pragniemy, aby konferencja była platformą, dzięki której, za pomocą
naukowej analizy obrazów i słów, będziemy mogli wspólnie wymienić się
informacjami, opiniami i przewidywaniami pozwalającymi lepiej rozumieć
współczesny świat.

Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą konferencją. Dla
ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi podajemy adres e-mail:
konferencja2022wsm@gmail.com
Po podjęciu decyzji o udziale w naszych obradach prosimy o wypełnienie ankiety
zgłoszeniowej dostępnej pod adresem:
a) uczestnictwo czynne (wystąpienie lub poster): https://forms.gle/dzpEDzTN3G46tgB8A
b) uczestnictwo

bierne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4V0PyIa3zmn46DoBHplU0dh3QCjj
Y4jbbh9L7-jn9tBHww/viewform

:

