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VI  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
pt. Sukces życiowy w przestrzeni społecznej 

 
Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
 

zaprasza na konferencję naukową, 
która odbędzie się w dniu 

 

 10 czerwca 2022 r.  
(forma hybrydowa) 

 

 

Konferencja będzie kolejnym naukowym spotkaniem z serii zapoczątkowanego  
w 2017 r. cyklu „Sukces życiowy w dyskursie społecznym”.  

Celem głównym konferencji będzie interdyscyplinarne ukazanie zagadnień 
związanych z rozumieniem i postrzeganiem sukcesu życiowego, edukacją, wychowaniem, 
samorealizacją oraz funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni społecznej.  

Problematyka wystąpień konferencyjnych poświęcona zostanie kategorii sukcesu  
i sukcesu życiowego w kontekście pedagogiki społecznej oraz funkcjonowania człowieka  
w społeczeństwie.  

Zapraszamy do dialogu, dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń na temat 
współczesnych problemów wychowawczych, edukacyjnych, społecznych występujących  
w obecnej, zmieniającej się dynamicznie sytuacji. 
  
Komitet Naukowy Konferencji 
 
Prof. dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Prof. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Dariusz Adamczyk, profesor uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie) 
Dr hab. Mirosław Babiarz, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Stanisław Cygan, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
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Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie) 
Dr hab. Anna Dudak, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Paulina Forma, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Krzysztof Gąsior, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Alina Górniok-Naglik, profesor uczelni (Małopolska Uczelnia Państwowa imienia rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)  
Dr hab. Katarzyna Klimkowska, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Mirosław Kowalski, profesor uczelni (Uniwersytet Zielonogórski) 
Dr hab. Sławomir Koziej, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Paweł Kurtek, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Agata Popławska, profesor uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie) 
Dr hab. Michał B. Paradowski, profesor uczelni (Uniwersytet Warszawski) 
Dr hab. Andrzej Różański, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Tadeusz Sakowicz, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Anna Wileczek, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Mariola Wojciechowska, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Danuta Wosik-Kawala, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Zuzanna Zbróg, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Małgorzata Kaliszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Beata Bugajska-Jaszczołt (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Anna Róg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji 
 

Dr Dominik Borawski – sekretarz  
Dr Tomasz Łączek – przewodniczący 
Dr Joanna Sądel 
Dr Karolina Wiśniewska   
Mgr Paweł Garbuzik  
Mgr Krzysztof Kupczewski  
Mgr Justyna Żelichowska (doktorantka UJK w Kielcach) 
 
Proponujemy następujące zagadnienia tematyczne: 
 

1. Sukces życiowy jako: kategoria, norma, wartość, cel działań współczesnego człowieka. 
2. Sukces edukacyjny – uwarunkowania i determinanty.  
3. Szkoła jako wielowymiarowa przestrzeń kreatywnego rozwoju, zdobywania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 
4. Wyzwania i ograniczenia rozwoju młodzieży szkolnej i akademickiej w kontekście 

zmieniającego się świata (uczenie się przez całe życie versus przemiany społeczno- 
-gospodarcze). 

5. Środowisko rodzinne w kontekście wychowania do sukcesu i sukcesu życiowego. 
6. Sukces zawodowy – wiedza, motywacja, kompetencje, doświadczenie, problemy rynku 

pracy. 
7. Internet jako przestrzeń cyfrowych wyzwań – perspektywy, nadzieje, zagrożenia, bariery. 
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8. Czynniki ułatwiające i utrudniające osiągnięcie sukcesu życiowego w poszczególnych 
etapach życia człowieka. 

9. Sukces jako wyznacznik skuteczności działań w kontekście samorealizacji jednostki. 
 
Zapraszamy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych. 
 
Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Uniwersytecka 19, aula, Kielce. 
 

Konferencja nie posiada: dofinansowania, sponsorów oraz partnerów biznesowych. 
 
Opłata konferencyjna (do wyboru):  
– wariant I (490 zł) obejmuje: uczestnictwo w konferencji poprzez wystąpienie z referatem, 

certyfikat potwierdzający udział w konferencji (forma elektroniczna), opublikowanie 
zaproponowanego tekstu (tylko w przypadku otrzymania pozytywnych recenzji),  

– wariant II (560 zł) obejmuje: uczestnictwo w konferencji poprzez wystąpienie z referatem, 
certyfikat potwierdzający udział w konferencji (forma papierowa), opublikowanie 
zaproponowanego tekstu (tylko w przypadku otrzymania pozytywnych recenzji), 
publikację książkową z wydrukowanym artykułem naukowym, koszty przesłania publikacji 
książkowej. 
 

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej: 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 
Millennium Bank 
Nr konta bankowego 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 
W tytule: Imię i nazwisko, Konferencja SUKCES - subkonto 82 

 
 
Dodatkowe informacje dotyczące konferencji przesyłane są bezpośrednio osobom 
zainteresowanym po wcześniejszym przesłaniu wiadomości na adres kontaktowy: 
konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl  

 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
                                       
dr Tomasz Łączek    
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji                                                                                                      


