
 

 

 

 

Akademickie Koło Naukowe Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego  

wraz ze Stowarzyszeniem Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologicznym 

PROSPECTUS  

zapraszają na  

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

„Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia” 

 

Rzeszów, 10 maja 2021 r. 

 

Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad rodziną 

i wyzwaniami z nią związanymi. Ponadto konferencja ma za zadanie zapoznać jej uczestników 

z formami wsparcia i pomocy, jakie mogą zostać udzielone rodzinom w wymiarze indywidualnym, 

jak i społecznym. 

 

Co więcej, trwająca pandemia wirusa SARS–CoV–2 stwarza nowe zagrożenia, które 

wymagają integracji środowisk, instytucji i organizacji, którym los rodzin nie jest obojętny. Dlatego 

chcielibyśmy wszystkich Państwa – pracowników naukowych, studentów różnych kierunków, 

pedagogów, psychologów, prawników, medyków, teologów i inne zainteresowane osoby – zaprosić 

do udziału w konferencji. 

 

 



Mamy nadzieję, że konferencja, jak i poruszana tematyka, będzie bodźcem do działania, ale 

także okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Serdecznie zachęcamy Państwa do czynnej 

dyskusji, przedstawienia wyników badań, ale także podzieleniem się wiedzą praktyczną dotyczącą 

udzielenia pomocy oraz wsparcia rodzinom. 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl 

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart 

Dziekan Kolegium Nauk Społecznych prof. UR dr hab. Sabina Grabowska 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski 

 

Komitet Naukowy: 

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Prof. UZ dr hab. Grażyna Gajewska – Uniwersytet w Zielonej Górze 

Prof. KUL dr hab. Danuta Opozda – Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Prof. PWSZ w Tarnowie dr hab. Elżbieta Osewska– Prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Familiologicznego 

dr Magdalena Parzyszek – Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Komitet Organizacyjny: 

Prof. UR dr hab. Urszula Gruca–Miąsik 

Akademickie Koło Naukowe Familiologów 

Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne PROSPECTUS 

 

Informacje ogólne: 

● konferencja odbędzie się w wymiarze ONLINE 

● konferencja jest bezpłatna 

● adres e – mail: konferencjaaknf@op.pl 

● osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie kart uczestnictwa 

do 15.04.2021 r. na adres: konferencjaaknf@op.pl 


