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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
z cyklu: „Edukacja a rynek pracy” 

pod hasłem: „Kompetencje a rynek pracy”
Płock, 15.01.2013

W dniu 15 stycznia 2013 r. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zorganizował II Międzynaro-
dowe Sympozjum Naukowe z cyklu: „Edukacja a rynek pracy” pod hasłem:
„Kompetencje a rynek pracy”. Honorowy patronat nad sympozjum objęli: prof.
zw. dr hab. Jacek Grzywacz – JM Rektor PWSZ w Płocku; Andrzej Nowakowski
– Prezydent Miasta Płocka; a także Opiekun Naukowy Sympozjum – prof. dr hab.
Walentyna Łozowiecka z Instytutu Kształcenia Zawodowego Państwowej Aka-
demii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie.

Głównym celem spotkania naukowego była wymiana doświadczeń oraz dia-
log. W forum uczestniczyły podmioty mające wpływ na skuteczność procesów
edukacyjnych w kontekście współczesnych wyzwań rynku pracy. Organizatorzy
dążyli do stworzenia warunków sprzyjających wymianie poglądów, opinii i do-
świadczeń na temat roli edukacji w przygotowaniu absolwentów do warunków
rynku pracy oraz prezentacji wyników badań dotyczących problematyki przygo-
towania zawodowego we współczesnym kształceniu i wychowaniu.

Obrady podjęte w ramach sympozjum rozpoczął prof. zw. dr hab. Zygmunt
Wiatrowski z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku,
który wygłosił wykład inauguracyjny nt. Problemów rynku pracy i kompetencji
pracowniczych w konstelacji europejskiej.

Wystąpienia 27 prelegentów podzielono na trzy części, w ramach których
podjęto refleksje wpisujące się w główne hasła tematyczne konferencji dotyczące
m.in.: 

– korelacji pomiędzy kształceniem a rynkiem pracy oraz poprawy jakości
kształcenia; 

– charakterystyki środowisk i instytucji zajmujących się problematyką korelacji
kształcenia i rynku pracy; 



– kwalifikacji, kompetencji i standardów kształcenia; w tym zwłaszcza kwali-
fikacji i kompetencji nauczyciela na różnych szczeblach systemu edukacji;

– szeroko rozumianego rozwoju zawodowego; 
– doradztwa i doskonalenia zawodowego. 

Zaproponowana przez Organizatorów problematyka spotkała się z zaintere-
sowaniem przedstawicieli naukowych z takich ośrodków akademickich, jak: Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Udział w konfe-
rencji zgłosili także goście z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Dragamanowa w Kijowie, Pań-
stwowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Getmana w Kijowie, Państwowego
Pedagogicznego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu, a także przedsta-
wiciele Instytutu Kształcenia Zawodowego oraz Instytutu Problemów Wychowa-
nia, Państwowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Tematyka sympozjum znalazła swoje odzwierciedlenie również w szerokim
gronie nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych, pracodawców,
pracowników instytucji rynku pracy, przedstawicieli instytucji społecznych, przed-
stawicieli organizacji pozarządowych oraz studentów.

Żywić należy nadzieję, iż II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu:
„Edukacja a rynek pracy” pod hasłem: „Kompetencje a rynek pracy” oraz publi-
kacja, która powstanie z inicjatywy Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku pobudzą do refleksji 
i dalszej dyskusji nad złożonymi problemami edukacji i pracy.
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