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SPRAWOZDANIE Z XV KONFERENCJI NAUKOWEJ
„PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO”

W dniach 8–9 czerwca 2015 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego odbyła się XV Konferencja Naukowa „Państwo, gospodarka,
społeczeństwo”. Uczelnia miała zaszczyt gościć wykładowców między innymi
z Ukrainy, Węgier i Niemiec.
Na tegorocznej konferencji zaprezentowano różnorodne tematy, które
podzielono na czternaście sekcji tematycznych. Tematyka referatów w sekcji
„Stabilność prawa jako wartość” dotyczyła między innymi praw dziecka, prawa
karnego i prawa podatkowego. W sekcji „Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym” zostały omówione najważniejsze problemy i odmienności
prawa karnego we współczesnym świecie. „Nowy wymiar konﬂiktów społeczno-gospodarczych i politycznych w XXI w.” dotyczył zagadnień z zakresu polityki
unijnej oraz zaangażowania Unii Europejskiej w rozwiązywaniu bieżących konﬂiktów w Europie i w świecie. W sekcji „Komunikacja społeczna wobec zawirowań lokalnych i globalnych” dominowała tematyka radia, rynku prasowego oraz
zagrożeń dzieci związanych z wykorzystaniem seksualnym w kontekście podróży i turystyki. „Zarządzanie wobec zawirowań lokalnych i globalnych” to przede
wszystkim referaty omawiające problemy współczesnego handlu i rozwoju
przedsiębiorczości, a także sprawnego administrowania publicznego w aspekcie
satysfakcji i zaufania. „Teoretyczne problemy psychologii” to zbiór ciekawych
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zagadnień z zakresu psychologii, neuropsychologii, etyki, zdrowia emocjonalnego, samorealizacji człowieka w sferze pracy czy wpływie genetyki na rozwój
człowieka.
Sekcja „Edukacja alternatywna a współczesna szkoła” została podzielona na dwie sesje tematyczne, takie jak „Zmiany i projekty wspierające edukację
alternatywną” oraz „Strategie i koncepcje edukacji alternatywnej w działaniach
uczelni wyższych”, podczas których omawiano problemy edukacji oraz współczesne strategie jej doskonalenia, z naciskiem na aktywizację, motywację i rozwój
zdolności studentów. Sekcja „Modele innowacyjnego wdrażania projektów alternatywnych w edukacji szkolnej” prezentowała referaty obrazujące przydatność
i korzyści z alternatywnej edukacji na konkretnych projektach, takich jak „Nauka
– Sztuka – Edukacja, „Przyjaciel parku narodowego” czy lekcje muzealne.
Podczas konferencji zaprezentowano tematy z zakresu bezpieczeństwa
w sekcji „Wyzwania dla bezpieczeństwa RP w XXI w.” Omawiano między innymi
tematy takie jak bezpieczeństwo globalne, sojusz wojskowy czy aspekty prawne
i wyzwania dla bezpieczeństwa RP. „Centrum a peryferie w ujęciu współczesnej
architektury i sztuki” to część artystyczna konferencji, skupiająca zagadnienia architektury i sztuki miejsc niecodziennych. Sekcja „Państwo, gospodarka, społeczeństwo w transformacyjnej Rzeczpospolitej – próba bilansu socjologicznego”
to szeroki zakres prezentowanych zagadnień dotyczących przeobrażeń kulturowych na przestrzeni lat, problem dzieci ze specjalnymi potrzebami, aktywizacja
seniorów czy strategie postępowania w sytuacji bezrobocia i wiele innych.
Tematyka sekcji „Troska o zdrowie w aspekcie społecznym” została podzielona na trzy sesje:
„Działania proﬁlaktyczne w ochronie zdrowia”, podczas której zostały
omówione problemy zachorowalności na WZW B i WZW C wśród personelu
medycznego, problematyka szczepień, proﬁlaktyka jodowa oraz zagadnienia dotyczące witaminy D − jej działanie oraz epidemia niedoboru.
„Terapia w określonych jednostkach chorobowych”, podczas której omawiano zagadnienia z zakresu szeroko pojętej opieki w jednostkach chorobowych
takich jak choroba Huntingtona, wgłobienie jelit u dzieci, choroba Alzheimera
i padaczka. Ponadto zwrócono uwagę na problemy umiejętnej pomocy w rodzinach dotkniętych przemocą, a także reakcje psychologiczne członków rodzin
chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii.
„Wiedza i kompetencje społeczne w naukach o zdrowiu”, ta sesja obejmowała tematycznie różnorodne zagadnienia dotyczące ratownictwa medycznego,
podstaw prawnych a równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz bioetyki.
Podczas XV Konferencji Naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo” zostały zaprezentowane referaty z różnych dziedzin, zwracające uwagę
na współczesne problemy dotykające społeczeństwo, we wszystkich aspektach
życia.

