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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Uniwersalism of human work 
– Contemporary connotations”

Kraków 29−30.05.2014 r.

Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zor-
ganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową „Uniwersalism of human
work – contemporary connotations”. Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Prezydent Miasta Kra-
kowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej prof. dr hab. Michał Śliwa, Mi-
nister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Norbert 
G. Pikuła. Zgodnie z zamierzeniami Przewodniczącego: „Konferencja koncentro-
wała się wokół zagadnień związanych ze społecznymi, psychologicznymi,  ekono-
micznymi i edukacyjnymi uwarunkowaniami aktywności człowieka na rynku pracy
i była okazją do spotkania specjalistów teoretyków i praktyków z zakresu pedagogiki
pracy, pracy socjalnej, ekonomii, gerontologii, filozofii, polityki społecznej, socjo-
logii, teologii, prawa, etyki, psychologii i medycyny”.

W pierwszym dniu miejscem obrad stało się Centrum Wystawowo-Konfe-
rencyjne na Wawelu. W drugim dniu natomiast uczestnicy debatowali w budynku
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Podczas pięciu sesji plenarnych podjęto m.in. problematykę pracy ludzkiej 
w teorii i praktyce pedagogicznej; pracy ludzkiej jako wartości; przemian pracy 
w warunkach zmian cywilizacyjnych i jej etycznego wymiaru; karier zawodowych
w ponowoczesnej rzeczywistości, a także źródeł i wzorów rozwoju pracy socjalnej.

Dyskusje podczas sekcji problemowych wyznaczały następujące zagadnienia:
1. Praca człowieka w wymiarze teoretycznym i etycznym.
2. Pracownik socjalny a rynek pracy.
3. Aspekty pracy w obszarze polityki oświatowej i w pedagogice szkolnej.

Edukacja, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy i jego wymagania.
4. Wyzwania w edukacji i w pracy.
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5. Zmiany organizacyjne na rynku pracy.
6. Holistyczny model opieki hospicyjnej nad dziećmi.
7. Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
8. Współczesne wyzwania rynku pracy.
9. Praca w percepcji studentów.
W konferencji wzięło udział ponad 120 gości z Kanady, Filipin, Niemiec,

Kosowa, Hiszpanii, Czech, Bułgarii, Macedonii, Słowacji i Polski. Byli to uznani
naukowcy, doświadczeni praktycy, reprezentanci pracodawców, a także przedsta-
wiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego − COL-
LEGIUM MAIUS stanowiło dodatkowy punkt w programie konferencji. Nadmie-
nić również należy, iż Uczestników tego ważnego spotkania naukowego przyjął
na uroczystej kolacji Prezydent Miasta Krakowa.

Z całą pewnością, zgodnie z zamysłem Organizatorów, konferencja stała się
okazją do podjęcia zarówno refleksji teoretycznej, jak i prezentacji wyników
badań empirycznych poświęconych ludzkiej pracy w jej wielowymiarowym
aspekcie oraz interdyscyplinarnym ujęciu. Pokłosiem Konferencji będzie recen-
zowana publikacja naukowa. Nade wszystko jednak żywić należy nadzieję, iż wy-
pracowane podczas konferencji rozwiązania poszczególnych problemów
powiązanych z ludzką pracą zostaną włączone w obszar polityki społecznej.
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