
II Konferencja Naukowa "Osoby z
niepełnosprawnościami na
współczesnym rynku pracy.
Przygotowanie zawodowe", 24
października 2008 r. : [zaproszenie
na konferencję]
Problemy Profesjologii nr 2, 195-198

2007



UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI:
■ INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ
■ ZAKŁAD OPIEKI, TERAPII I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
• PEŁNOMOCNIK REKTORA UZ

DS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

ORAZ

POLSKIE TOWARZYSTWO PROFESJOLOGICZNE, 
ZARZĄD GŁÓWNY W ZIELONEJ GÓRZE

zapraszają na

II KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRA WNOŚCIAMI 
NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY. 

PRZYGOTOWANIE ZA WODOWE

24 PAŹDZIERNIKA 2008 R. 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

PATRONAT MEDIALNY: 

FUNDACJA WYDAWNICZA JM



Komitet Naukowo-Organizacyjny:
prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz 

dr Maria Agnieszka Paszkowicz 
dr Eunika Baron-Polańczyk 

mgr Marcin Garbat

prof. dr hab. Grażyna Miłkowska 
dr Helena Ochonczenko 
dr Jolanta Lipińska-Lokś 

dr Małgorzata Czerwińska

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI

Współczesny rynek pracy podlega stałym i licznym zmianom, wymuszają
cym stosowanie coraz to nowszych i doskonalszych technologii. Pociąga to za 
sobą zapotrzebowanie na pracowników z coraz to wyższymi i bardziej specjali
stycznymi kwalifikacjami oraz na pracowników, którzy potrafią stale poszerzać 
swoje kompetencje zawodowe. Zmieniający się rynek pracy wymaga więc od 
pracowników ustawicznego uczenia się /kształcenia się/, aby sprostać nowym 
i coraz to trudniejszym wyzwaniom.

Ta sytuacja stwarza wiele zagrożeń dla pracowników niepełnosprawnych, 
szczególnie tych z ograniczoną zdolnością uczenia się, z niskim poziomem 
edukacji, z trudnościami w komunikowaniu się i niezdolnych do dostosowania 
się do zmieniającej się sytuacji w zakładzie pracy.

Rynek pracy wymaga od pracowników /także niepełnosprawnych/ możliwie 
najwyższego poziomu kwalifikacji zawodowych, ale również takich umiejętności 
i cech, jak: organizowanie sobie pracy, praktyczne wykorzystanie zdobytej wie
dzy i informacji, podejmowanie trafnych decyzji, rozwiązywanie problemów wy
stępujących w trakcie wykonywania pracy, elastyczność -  łatwość przystoso
wania się do zmieniających się warunków, samodzielność, inicjatywa, zaanga
żowanie w prace na rzecz zakładu, właściwe stosunki ze współpracownikami, 
odpowiedzialność za powierzone obowiązki.

Konferencja wpisuje się w nurt poszukiwania najlepszego włączenia czło
wieka niepełnosprawnego w obszary edukacji i rynku pracy.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa sprzętu wspomagającego naukę 
i pracę osób niepełnosprawnych oraz prezentacja organizacji pozarządowych 
skupiających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz.



1. Przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych.
2. Możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach systemu 

edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
3. Przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnościami jako odpowiedź 

na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.
4. Rehabilitacja zawodowa w procesie przygotowania do pracy.
5. Formy zatrudniania ludzi niepełnosprawnych -  możliwości i bariery.
6. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

ZALECENIA EDYTORSKIE
1. Układ treści:

Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy 
TYTU Ł REFERATU  
Streszczenie (j. polski)
Abstract (j- angielski)
Słowa kluczowe (3 do 5 słów)
Keywords
W STĘP (nienumerowany)
1. SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
2. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA  
PODSUMOWANIE/ZAKOŃCZENIE (nienumerowane)
BIBLIOGRAFIA_____________________________________________________

2. Objętość referatu: do 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
3. Tekst: czcionka: Arial, 10 punktów, wcięcia akapitowe: 1 cm, odstępy mię

dzy wierszami -  1,5 wiersza.
4. Rysunki: centrowane, numerowane w sposób ciągły, odnośniki w tekście; 

podpis (nazwa + źródło) umieszczone pod rysunkiem.
5. Tabele: numerowane w sposób ciągły, tytuł tabeli umieszczony nad tabelą, 

źródło tabeli -  pod spodem.
6. Przypisy dolne:

J. Kowalski, Wstęp do ekonomii, PWN, Poznań 2004, s. 34.
S. Ząbek, Problemy lubuskiego rynku pracy, [w:] Wybrane zagadnienia 
rynku pracy w Lubuskiem, red. W. Ślimak, Wyd. Żak, Kraków 2002, s. 78.
B. Nowak, Modele niepełnosprawności, [w:] 
www.niepelnosprawni.info/modele_n.htmi (dostęp: 2007.11.14).

7. Bibliografia:
Kowalski J., Wstęp do ekonomii, PWN, Poznań 2004.
Ząbek S., Problemy lubuskiego rynku pracy [w.] Wybrane zagadnienia 
rynku pracy w Lubuskiem, red. W. Ślimak, Wyd. Żak, Kraków 2002, s. 70- 
99.
Nowak B., Modele niepełnosprawności [w.] 
www.niepelnosprawni.info/modele_n.htmi (dostęp: 2007.11.14).
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INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

1. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, 
druk monografii konferencyjnej oraz catering. Opłatę należy wnieść do 24 
maja 2008 r. na następujące konto:

KREDYT BANK S.A. O/ZIELONA GÓRA 
42 1500 1810 1218 1004 4483 0000 
z dopiskiem: KONFERENCJA ON

2. Organizatorzy informują, że w razie rezygnacji z obecności na konferencji 
opłata nie będzie zwracana.

3. Prosimy o przesłanie propozycji tematu wystąpienia wraz ze streszczeniem 
w języku polskim do dnia 23 lutego 2008 r.

4. Organizatorzy planują wydrukowanie monografii konferencyjnej na dzień 
konferencji. W związku z tym prosimy o przesłanie referatów napisanych w 
edytorze MS WORD (wersja drukowana w 2 egzemplarzach + wersja elek
troniczna na CD) do 24 maja 2008 r.

5. Teksty referatów będą drukowane po zaakceptowaniu przez recenzentów 
naukowych.

6. Dodatkowych informacji udzielają:

dr Maria Agnieszka Paszkowicz: 
ariadna@os.pl; tel.: 068-328-47-17

dr Helena Ochonczenko: 
heloch@wp.pl; tel.: 068-328-47-26

7. Adres do korespondencji:

Uniwersytet Zielonogórski 
Instytut Edukacji Techniczno-lnformatycznej 

ul. Szafrana 4 
65-516 Zielona Góra 

tel. 068-328-47-46, 068-328-47-17, fax 068-328-47-10 
z dopiskiem „KONFERENCJA ON”

8. Strona internetowa konferencji:
www.eti.uz.zgora.pl/konferencja_on
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