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W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy do udziału  

w II Konferencji Studentów ZPSB. Nasze konferencyjne obrady chcemy skoncentrować wokół 

problematyki społecznego funkcjonowania człowieka w czasie pandemii.  

Już od przeszło roku funkcjonujemy w warunkach pandemii. Zmianie ulegają wszystkie 

formy i aspekty życia ludzkiego. Przeorganizowaliśmy pracę, naukę, opiekę nad dziećmi. 

Zmieniliśmy nasze codzienne nawyki i zwyczaje: rzadziej wychodzimy z domu i spotykamy się 

ze znajomymi, za to częściej myjemy ręce i używamy specjalnych środków dezynfekujących. 

Osłabieniu uległy bezpośrednie relacje międzyludzkie, a naszą aktywność życiową w coraz 

większym stopniu przenosimy do sieci. Głównymi emocjami, które towarzyszą nam w czasie 

pandemii są lęk, frustracja, zmęczenie.  

Paradoksalnie, pandemia, która unaoczniła nam jak trudnym doświadczeniem jest 

ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, otworzyła nas na 

nowe technologie, zwiększyła naszą informatyczną mobilność i stworzyła możliwości 

uczestnictwa w edukacji i pracy wielu ludziom, dotychczas tego pozbawionym. Pośród wielu 

negatywnych skutków pandemii Covid-19 (zdrowotnych, organizacyjnych, gospodarczych), 

dostrzec można też jej pozytywny potencjał. Pandemia wymusiła na nas myślenie krytyczne, 

otwartość na zmianę, troskę o relacje międzyludzkie. Wiele firm produkcyjnych i usługowych 

tworzy dzisiaj elastyczne i odporne na kryzys innowacje oraz rozwiązania technologiczne, 

zakładając, że będą mogły sprostać nowym potrzebom w (po)pandemicznej normalności.  

II Konferencja Studentów ZPSB to zaproszenie do debaty nad zróżnicowaniem 

przestrzeni życia współczesnego człowieka oraz specyfiką społecznego funkcjonowania 

człowieka w świecie (po)pandemii.  

Celem konferencji jest stworzenie okazji do dyskusji oraz swobodnej wymiany myśli dla 

tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukową drogę. Dlatego też do udziału  

w konferencji (czynnego i biernego) zapraszamy szczególnie studentów, przyszłych studentów 

oraz osoby amatorsko zajmujące się nauką. Nasze zaproszenie kierujemy także do 

przedstawicieli nauk społecznych: teoretyków i praktyków oraz osób, którym bliska jest 

problematyka społeczna. 

Jako obszar tematyczny konferencyjnych rozważań, niech posłuży nam tytuł tejże 

konferencji. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje wystąpień obejmujących szeroko pojęte 

kwestie społecznego funkcjonowania człowieka w czasie pandemii. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział czynny (referat, poster) należy zgłosić do dnia 

31 maja 2021 r., przesyłając tytuł i główne tezy wystąpienia/posteru na adres: 

ajankowska@zpsb.pl. Termin nadsyłania posteru: 7 czerwca 2021 r. 



 

 

 

Miejsce obrad: 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 

Wydział w Gryficach 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 

72-300 Gryfice 
 

 
                Ramowy program konferencji: 

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników 
10.30 – 10.40 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
10.40 – 11.00 Wykład wprowadzający 
11.00 – 12.00 Wystąpienia uczestników 
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa 
12.15 – 12.45 Sesja posterowa 
12.45 – 14.15 Wystąpienia uczestników 
14.15 – 14.30 Przerwa kawowa 
14.30 – 16.00 Wystąpienia uczestników 
16.00 – 16.30 Dyskusja i podsumowanie obrad 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do uczestników po  

31 maja 2021 r. 

 

Dane techniczne posteru: 

Format: B1 (100 x 70 cm)    Orientacja: pionowa 
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