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naukowej (25 pkt).

KONTO KONFERENCJI:
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C
Nr konta: 32 1030 1999 7896 0000 0170 0006
z dopiskiem: „Nierówności 18”
DODATKOWE INFORMACJE:
Sekretariat konferencji:
Mgr Natalia Kłos
Tel. (+48) (17) 872 17 17/18
E-mail: ktekonom@ur.edu.pl
Komitet organizacyjny:
Dr Magdalena Cyrek (tel. 691 199 505)
Dr Władysława Jastrzębska (tel. 691 191 869)
Dr Małgorzata Wosiek (tel. 606 229 012)
Mgr Jakub Bartak (tel. 883 917 176)
Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Ekonomii
Katedra Mikroekonomii
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

zapraszają na XVII
INTERDYSCYPLINARNĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
z cyklu
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
A WZROST GOSPODARCZY
TEORIA, POLITYKA I PRAKTYKA
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH KWESTII
SPOŁECZNCH
20 – 21 września 2018 roku
Rzeszów

CELE KONFERENCJI
Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę jest dobrą okazją do zwrócenia uwagi na głębsze
przyczyny obserwowanych współcześnie kwestii
społeczno-ekonomicznych wiążących się ze wzrostem
gospodarczym,
zmianami
technologicznymi,
niedostosowaniami w jakości kapitału ludzkiego,
konsumpcji, procesów demograficznych i w środowisku
naturalnym. Obserwuje się, że rozwój ma charakter
chaotyczny, nieciągły i wyklucza z uczestnictwa
w procesach modernizacyjnych całe grupy społeczne.
Jest przy tym orientowany za pomocą spektakli
marketingu
biznesowego,
politycznego
i mediokratycznego na hiperkonsumcjonizm. Wzrost
PKB i efektywność ekonomiczna nie przekładają się
należycie na podnoszenie jakości wartościowego życia i
ochronę wspólnych zasobów natury. Wyłania się
również wiele kwestii wynikających z rozwoju
zależnego, modernizacji imitacyjnej i dotyczących
podziału dochodów. Kwestie te w powiązaniu
z wymuszaną minimalizacją
polityki społecznej,
dominacją wartości hedonistycznych i relatywizmu
moralnego wiodą do konfliktów etnicznych i migracji
w poszukiwaniu lepszych warunków życia, a w efekcie
zderzenia cywilizacyjnego. Próby zaradzenia im poprzez
nowy nacjonalizm budzą wiele zastrzeżeń.
Wyłania się w związku z tymi zagrożeniami
potrzeba poszukiwania lepszych polityk i rozwiązań
instytucjonalnych umożliwiających rozwój gospodarki
opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na
podnoszenie jakości wartościowego życia.
W diagnozowaniu tych problemów oraz refleksji nad
ich rozwiązywaniem pomóc może interdyscyplinarność
respektująca równocześnie kontekst historyczny.
W naszej debacie wokół zasygnalizowanych kwestii
proponujemy sięgnięcie również do doświadczeń
różnych krajów i spojrzenie na nie w podejściu
zintegrowanym, gdyż umożliwia ono wykraczanie poza
etykę ekonomistyczną i docieranie do kryteriów
wartościowania właściwych dla różnych sfer bytu
ludzkiego, co z kolei zwiększa bezstronność debaty
naukowej.

TEMATYKA KONFERENCJI
Proponujemy dyskusję wokół następujących
problemów:
1. Doktryny, teorie, koncepcje i poglądy wyjaśniające
kwestie i problemy społeczne – aspekt historyczny.
2. Endogeniczne i egzogeniczne przyczyny narastania
nierówności społecznych i nawarstwiania się
problemów spójności społecznej w skali lokalnej,
regionalnej,
krajowej,
międzynarodowej
i
globalnej.
3. Nierówności
sprzyjające
dostosowaniom
aktywnym i powodujące dostosowania pasywne
oraz ich konsekwencje dla integracji procesów
rozwoju.
4. Warunki i możliwości przezwyciężania problemów
społecznych
oraz
harmonizowania
celów
efektywności ekonomicznej i spójności społecznej.
5. Redefinicja roli podmiotów i instytucji polityki
społecznej w skali międzynarodowej, ogólnokrajowej i lokalnej w XXI wieku.
6. Innowacje społeczne i ekonomia społeczna
jako odpowiedź na problemy ekskluzji
w epoce technoglobalizmu.
7. Mechanizmy, instrumenty i procedury tworzące
bodźce do upowszechniania zachowań
zorientowanych
na
samoodpowiedzialność,
odpowiedzialność społeczną i innowacyjność
wszystkich podmiotów gospodarczych.
8. Instytucjonalne, strukturalne, systemowe oraz
narzędziowo-proceduralne warunki i problemy
realizowania polityki spójności społecznoekonomicznej funkcjonalne względem rozwoju we
wszystkich sferach bycia i działania ludzkiego.
Zaproponowane bloki tematyczne nie wyczerpują
całości zagadnień, istotnych w kontekście hasła
przewodniego debaty konferencyjnej. Jesteśmy
otwarci na inne propozycje, które mogłyby przyczynić
się lepszej diagnozy problemów społecznych
zapewniających stymulowanie wzrostu gospodarczego
i optymalizację nierówności.

UCZESTNICY KONFERENCJI
Naszym
zamierzeniem
jest
nadanie
konferencji interdyscyplinarnego charakteru,
upowszechniającego podejście zintegrowane,
myślenie holistyczne, strategiczne, respektujące
odpowiedzialność
wewnątrzpokoleniową i
wobec przyszłych pokoleń oraz krytyczną
analizę
teoretycznych
i ideologicznych
schematów badawczych. Dlatego do udziału w
debacie konferencyjnej zapraszamy nie tyko
ekonomistów,
ale
również
socjologów,
prawników,
filozofów,
psychologów,
politologów, teologów, religioznawców oraz
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W
sposób szczególny pragniemy włączyć do debaty
również
przedstawicieli
środowiska
biznesowego, a przede wszystkim władz
lokalnych, regionalnych i centralnych.

