
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego 

 

zaprasza na jubileuszową 

X Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 

 „JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ” 

 

która odbędzie się pod patronatem JM Rektora 

UO, prof. dr hab. Marka Masnyka 

w dniach 28 – 29 września 2018r w Opolu. 

 

 

W związku ze zbliżaniem się terminu X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pt. „JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ” chcielibyśmy poinformować, 

że w odpowiedzi na liczne zapytania i prośby wydłużyliśmy termin rejestracji 

udziału do 30 maja 2018r. 

Z przyjemnością chcielibyśmy również zapowiedzieć, że 

 Wykład inauguracyjny pt.: Jakość życia w mieście wygłosi prof. 

Augustyn Bańka. 

 Wykład plenarny wygłosi prof. Stanisław Kowalik 

Ponadto, chcemy poinformować, że publikacje konferencyjne, które przejdą 

proces recenzji zostaną opublikowane w "Czasopiśmie psychologicznym - 

psychological journal" (11 Punktów MNiSW) lub innym  punktowanym 

czasopiśmie. 

 

Więcej informacji znajduje się na www.psychologia.uni.opole.pl/jakoscpracy/  

 

 

 

Z poważaniem, 

Organizatorzy konferencji 

  

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

 „JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I 
POZA NIĄ” 

 

http://www.psychologia.uni.opole.pl/jakoscpracy/


INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 Zgłoszenia na konferencję, także od osób chcących uczestniczyć w konferencji bez 

wygłaszania referatu czy prezentacji plakatu, należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie konferencji (www.psychologia.uni.opole.pl/jakoscpracy/) do 30.05.2018r.  

 W ramach konferencji planujemy sesje referatowe i plakatowe, wykłady plenarne oraz panel 

dyskusyjny 

 Organizatorzy konferencji planują przygotowanie zeszytów tematycznych w ramach 

punktowanych czasopismach polskich oraz wydanie monografii, zawierającej rozbudowane 

wersje wystąpień. Informacja na temat zostanie przekazana podczas konferencji.  

 Opłata konferencyjna  

 Do 30.06.2018 Po 30.06.2018 

Uczestnicy regularni  

– bez udziału w uroczystym bankiecie 
350 zł 400 zł 

Uczestnicy regularni  

– z udziałem w uroczystym bankiecie 
450 zł 500 zł 

Studenci i doktoranci  

– bez udziału w uroczystym bankiecie 
250 zł 300 zł 

Studenci i doktoranci  

– z udziałem w uroczystym bankiecie 
350 zł 400 zł 

 

o Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, oraz obiad w pierwszym 

i drugim dniu konferencji. W przypadku wyboru takiej opcji uczestnik ma też 

możliwość udziału w uroczystej kolacji. Opłata konferencyjna dotyczy zarówno 

czynnego, jak i biernego uczestnictwa w konferencji.  

 Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto Uniwersytetu Opolskiego: 

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 

Tytuł przelewu powinien brzmieć: KONFERENCJA JAKOŚĆ ŻYCIA + IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA 

 Bieżące informacje o konferencji będziemy przesyłać w kolejnych komunikatach oraz 

zamieszczać na stronie Instytutu (www.psychologia.uni.opole.pl/jakoscpracy). Wszelkie 

pytania należy kierować na adres: jakoscpracy@gmail.com  

 

Szczegółowy terminarz:  

do 30 maja 2018r. – zgłaszanie chęci udziału w konferencji (biernego i czynnego) oraz nadsyłanie 

abstraktów poprzez formularz zgłoszeniowy 

15 czerwca 2018r. –     akceptacja wystąpień 

do 30 czerwca 2018r. – wnoszenie opłaty konferencyjnej 

15 września 2018r. –    ogłoszenie programu konferencji 

28 – 29 września 2018r. konferencja 

mailto:jakoscpracy@gmail.com


 

Komitet Naukowy 

Prof. Augustyn Bańka,  SWPS K-ce  

Prof. Romuald Derbis, UO – przewodniczący  

Prof. Barbara Dolińska, UO 

Prof. Elżbieta Kasprzyk, UKW 

Prof. Stanisław Kowalik, AWF  P-ań 

Prof. Barbara Mróz, UO 

Prof. Krystyna Skarżyńska, SWPS W-wa 

Prof. Maria Straś-Romanowska, U Wr. 

Prof. Anna Zalewska , SWPS P-ań 

Prof. Anna Maria Zawadzka, UG 

Prof. Agnieszka Lipińska-Grobelny, UŁ. 

Dr  Łukasz Baka, APS W-wa 

Komitet Organizacyjny 

dr Radosław Walczak  – przewodniczący  

dr Katarzyna Skałacka – wiceprzewodniczący,  

sekretarz konferencji  

dr Tomasz Wirga 

dr Grzegorz Pajestka 

dr Przemysław Zdybek 

mgr Arkadiusz Jasiński 

 

DO MIŁEGO ZOBACZENIA W OPOLU! 


