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Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

Uniwersytet Warszawski 

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału  

w międzynarodowej konferencji naukowej  

 

Debaty o resocjalizacji. Idea, badania, wektory rozwoju 

 

Konferencja odbędzie się  

18 maja 2022 r. 

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) 

ul. Dobra 56/66, sala nr 316 

w formie stacjonarnej 

 

 

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów:  

 50-lecia działalności Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

Uniwersytetu Warszawskiego, 

 50-lecia działalności Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji UW. 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji był pierwszym w Polsce, 

pozawydziałowym, samodzielnym instytutem w ramach Uniwersytetu 

Warszawskiego, powołanym do badania zagadnień patologii i problemów 

społecznych. IPSiR to interdyscyplinarna jednostka badawcza i dydaktyczna 

o niepowtarzalnym dorobku i tradycji, łącząca badaczy i nauczycieli akademickich, 

wywodzących się z takich dyscyplin jak: socjologia, prawo, pedagogika, psychologia, 

kryminologia i inne. 
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Celem konferencji jest wymiana poglądów, w oparciu o wystąpienia zaproszonych 

ekspertów (polskich i zagranicznych), na temat działalności profilaktycznej 

i resocjalizacyjnej, kierunków ich rozwoju oraz efektywności na podstawie danych 

empirycznych, dobrych praktyk i ewaluacji. 

W związku z tym, szerokie spektrum tematyki debaty obejmuje m.in. następujące 

zagadnienia: 

 teorię i metodykę resocjalizacji (opieka – wychowanie – terapia), 

 aktualność dorobku Czesława Czapówa i Stanisława Jedlewskiego – twórców 

Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 

 wyjaśnienie uwarunkowań nieprzystosowania społecznego, 

 zgodność procedur diagnozowania – projektowania – realizacji i oceny 

efektywności oddziaływania resocjalizacyjnego,  

 rekomendowanie teorii i metod resocjalizacji na podstawie danych 

empirycznych (evidence based approach), 

 prezentację sprawdzonych rozwiązań metodycznych (dobrych praktyk), 

popartych ich ewaluacją. 

Warto podkreślić, że w tytule konferencji zawarto sformułowanie „wektory rozwoju”, 

nawiązujące do dorobku Czesława Czapówa, mając równocześnie na uwadze 

kierunki rozwoju resocjalizacji. W związku z tym preferowanym podejściem 

w debacie jest ujęcie interdyscyplinarne i komparatystyczne. 

 

Formuła konferencji 

Konferencja ma formę debaty, co oznacza, że równie ważnym jej elementem, oprócz 

wystąpień ekspertów (5 prelegentów z Polski i z zagranicy), jest możliwość wymiany 

poglądów i doświadczeń uczestników, zainspirowanych podejmowaną problematyką. 

Po wystąpieniach każdy uczestnik konferencji będzie mógł zabrać głos w dyskusji, 

prowadzonej przez ekspertów-moderatorów. Aby umożliwić rzeczową i wyczerpującą 

wymianę refleksji, poglądów i doświadczeń, w każdej sesji przewidziano dłuższy 

czas na dyskusję.  

Językiem konferencji jest język polski. Wystąpienia gości z zagranicy będą 

profesjonalnie tłumaczone na język polski, zaś głosy w dyskusji na język angielski. 
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Patronat  

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Organizator konferencji  

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW  

 

Komitet Organizacyjny   

 Przewodnicząca: dr Elżbieta Bielecka  

 Sekretarze naukowi: dr Dariusz Schmidt i dr Bartłomiej Skowroński 

 Sekretarz organizacyjny: dr Aneta Domżalska 

 Członkowie komitetu: dr Agnieszka Salamucha, dr Paweł Szczepaniak 

 

Wytyczne organizacyjne 

Warunki uczestnictwa 

Warunkiem udziału w konferencji jest: 

1. nadesłanie zgłoszenia do udziału w konferencji (na dołączonej do materiałów 

Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji) w formie mailowej na adres: 

debatyoresocjalizacji.50lat.ipsir@uw.edu.pl 

do 20 marca 2022 roku 

 

2. wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 150 PLN 

do 4 kwietnia 2022 roku 

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na numer konta: 

37 1160 2202 0000 0000 6084 9499  

Tytuł wpłaty „resocjalizacja” 

 

Opłata Konferencyjna obejmuje: 

 

 uczestnictwo w konferencji, 

 profesjonalne tłumaczenie konferencyjne na język polski oraz angielski wraz 

z udostępnieniem niezbędnego sprzętu, 

mailto:debatyoresocjalizacji.50lat.ipsir@uw.edu.pl
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 przerwę kawową oraz obiad, 

 imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji, 

 materiały konferencyjne. 

 

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w wydarzeniu, a także do wymiany 

poglądów, wiedzy, doświadczeń i refleksji.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Kontakt do organizatorów:  

debatyoresocjalizacji.50lat.ipsir@uw.edu.pl 

Wskazówki dojazdu do miejsca konferencji – Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW): 

https://www.buw.uw.edu.pl/kontakt/ - zakładka - Dojazd 

 

Informacje o obostrzeniach epidemicznych będą podane w  kolejnych komunikatach.  

 

Aktualne informacje na temat konferencji dostępne są na stronie 

https://ipsir.uw.edu.pl/debaty-o-resocjalizacji/ 

 

  

Załączniki:  

1. program konferencji, 

2. tematy wystąpień i tezy do dyskusji, 

3. informacje o prelegentach, 

4. informacje o moderatorach,   

5. karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. 
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