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Szanowni Państwo,

z  ogromną  radością  przekazujemy zaproszenie  na  VI  Ogólnopolską  Interdyscyplinarną

Konferencję  Naukową  pt.  Początek  życia  człowieka, wpisującą  się  w  cykl

interdyscyplinarnych spotkań pod hasłem Wokół Rodziny. 

Moment poczęcia to chwila, w której zaczyna się życie konkretnej, niepowtarzalnej

osoby.  To początek życia człowieka.  Temat  ten pozostaje  przedmiotem wielu dyskusji  i

badań. Jest wciąż fascynującą tajemnicą. Jest inspiracją do tego, by szukać odpowiedzi na

najbardziej fundamentalne pytania o nas samych. 

Znakomici  prelegenci,  reprezentujący  różnorodne  obszary  nauki,  spojrzą  na  to

zagadnienie  z  wielu  stron.  Sięgniemy  do  takich  dziedzin  jak  filozofia,  antropologia,

teologia, psychologia, pedagogika oraz medycyna. 

Konferencja podzielona będzie na trzy części:

I Sesje plenarne z udziałem profesorów 

1.  Antropologiczny i teologiczny wymiar początku życia człowieka 

2. Początek życia człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym

II Sesje tematyczne z udziałem profesorów i młodych naukowców

1. Medyczne aspekty początku życia człowieka 

2. Wartość wychowania u początku rozwoju człowieka 

3. Psychologiczne aspekty początku życia człowieka

4. Problemy bioetyczne związane z początkiem życia człowieka

5. Metody i formy przygotowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa

II Panel dyskusyjny pt: Wyzwania pastoralne związane z  początkiem życia człowieka



HARMONOGRAM

 Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na pod adresem 

http://goo.gl/forms/aIyk7j5LsZ do 20 marca 2016 roku 

 Informacja dotycząca zakwalifikowania wystąpień do udziału w konferencji do 23 marca 

2016 roku.

 Informacja dotycząca szczegółowego programu zostanie przesłana uczestnikom konferencji

do 26 marca 2016 roku.

 Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia i noclegów
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ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW)

KOORDYNATOR KONFERENCJI:

mgr Dorota Sys, d.sys@uksw.edu.pl, +48 661 554 056

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

mgr Zofia Kępińska – Walczak

mgr Elżbieta Marek

mgr Piotr Ochotny

mgr Urszula Tataj  - Puzyna

mgr Angelika Wiech 

mailto:d.sys@uksw.edu.pl
http://goo.gl/forms/aIyk7j5LsZ

