XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”
10 grudnia 2020 r. – on-line
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Patronat honorowy: Polski Komitet ds. UNESCO, Amnesty International Polska, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką praw człowieka na XIII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
„Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”.
Konferencja odbędzie się w 72. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, tj. 10 grudnia 2020 r. Choć co
roku Konferencja odbywa się w Zabrzu, tegoroczne spotkanie wyjątkowo odbędzie się on-line. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00,
zakończenie planowane jest na godzinę 14.00.
Celem spotkania jest szerzenie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej kluczowego znaczenia we
współczesnym świecie. Konferencja ma za zadanie skupić różne podmioty życia społecznego – naukowców, nauczycieli, studentów,
uczniów, polityków, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej – by w referatach i dyskusji
podjąć ważne kwestie poszanowania praw i wolności człowieka.

Tematyka konferencji:
1.
2.
3.

Mechanizmy i narzędzia zapobiegania przemocy.
Ochrona praw człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych.
Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w kontekście praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r. na adres e-mail: roz2@polsl.pl
Zgłoszenia, do których nie będzie dołączony podpisany druk zgody, nie będą akceptowane.
Opłatę konferencyjną w wysokości 300,00 zł (lub 70 EURO lub 85 USD) należy przesłać do 30 listopada 2020 r. na konto:
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ( wpłaty w PLN)
PL 68 1050 1230 1000 0023 6055 5748 (wpłaty w EURO)
PL 82 1050 1230 1000 0002 0291 9312 (wpłaty w USD)
SWIFT/BIC: INGBPLPW
Adres oddziału: ING Bank Śląski SA, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 52
W tytule przelewu należy wpisać: Globalne konteksty 2020 + imię i nazwisko
Bierny udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się on-line na platformie ZOOM.
Dane do logowania zostaną przesłane do uczestników konferencji.
Informujemy, że artykuły przygotowane na konferencję po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w monografii. Artykuły do
druku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2021 r. (tekst standaryzowany, Times New Roman 12, interlinia 1,5,
objętość – pół arkusza wydawniczego, w j. polskim lub. j. angielskim).
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