Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w
Słupsku
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
do udziału w
Konferencji Naukowej pt.:
DOBROSTAN W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH
TERMIN:
09-10.03.2022r.
MIEJSCE KONFERENCJI:
Hotel Grand Lubicz
Wczasowa 4, 76-270 Ustka
CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest teoretyczna i empiryczna weryfikacja
powiązań pomiędzy dobrostanem a pracą zawodową w grupach
dyspozycyjnych.
PROBLEMATYKA KONFERENCJI:
Organizowane po raz pierwszy wydarzenie naukowe opatrzyliśmy
tytułem: „Dobrostan w grupach dyspozycyjnych”. Pragniemy odnieść
się zarówno do rozważań teoretycznych, jak i praktycznych ich
implikacji. Poczynione wysiłki nie tylko poszerzają wiedzę naukową, ale i
weryfikują upowszechniane przez badaczy wyniki badań. Wielostronny
rozwój przedstawicieli grup dyspozycyjnych stworzył korzystny klimat do
wzrostu zainteresowania unikatowymi obszarami dotyczącymi znaczenia
dobrostanu w pracy zawodowej. Z idei czy zupełnie nowych podejść
pewne zagadnienia przeistaczają się w niezwykle interesujące obszary
eksploracji naukowej. Zastanawiając się nad fenomenem dobrostanu w
kontekście jakości wykonywanych zadań służbowych, zauważamy
uprawomocniające jego mechanizmy osobowe, społeczne i kulturowe.
Są one silnie zróżnicowane i poznawczo interesujące.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kultura organizacyjna grup dyspozycyjnych.
Teoria grup dyspozycyjnych.
Metodologia badań bezpieczeństwa grup dyspozycyjnych.
Etyka grup dyspozycyjnych.
Historia grup dyspozycyjnych.
Tożsamość grup dyspozycyjnych.
Zarządzanie grupami dyspozycyjnymi
Edukacyjne i dydaktyczne wyzwania kształcenia kadr w grupach
dyspozycyjnych.
9. Relacje społeczne z otoczeniem grup dyspozycyjnych
10. Systemowe osadzenie władzy, kariery oraz autorytetu w grupach
dyspozycyjnych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Opłata konferencyjna w zależności od wybranej formy
wynosi od 350 – 950 zł.:

− udział czynny wraz z publikacją rozdziału w monografii [20 pkt.],
certyfikat uczestnictwa czynnego, nocleg ze śniadaniem, obiad,
serwis konferencyjny, uroczysta kolacja – 950 zł
− udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego – 600 zł
− opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji
(po zakwalifikowaniu materiału do publikacji) – 350 zł

2. Przewidujemy także panel doktorancki oraz studencki.
3. Zgłoszenia do 20.02.2022 r. na załączonym formularzu
lub poprzez stronę internetową:

http://konferencjabezpieczenstwo.apsl.edu.pl/
PLANY PUBLIKACYJNE:
Przesłane artykuły zostaną opublikowane (w języku polskim i
angielskim) po zakwalifikowaniu i pozytywnych recenzjach w
monografii, odpowiadającej I poziomowi, wg. Komunikatu
MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI, prof. AP – przewodniczący
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