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Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Katedra Pedagogiki Katolickiej 
Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli organizuje w dniach 6-7 maja 2015 r. (środa- 
czwartek) IV Ogólnopolską Konferencję Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, poświeconą 
wychowaniu moralnemu i religijnemu.
Miejsce obrad: Olsztyn - Kortowo

Zamierzeniem organizatorów jest pogłębienie dyskusji na temat wychowania, które 
stanowi jeden z podstawowych problemów w dzisiejszym zmieniającym swe podłoże 
aksjologiczne świecie. Jest ono także tym modelem postępowania, które warunkuje 
podmiotowe i przedmiotowe podejście do człowieka jako jednostki społecznej. Na tym 
gruncie utrwaliły się w dziejach pewne postawy i normy, które mają swoje zakorzenienie w 
treściach religijnych i uwarunkowaniach kulturowych. Będąc świadomymi, że wychowanie 
fizyczne, społeczne i kulturalne jest powszechnie prawidłowo rozumiane skupiamy się na 
wychowaniu moralnym i religijnym, które nastręczają więcej trudności. Analiza zakresów 
wychowania ma stać się podstawą do zrozumienia i skuteczniejszego realizowania 
wychowania religijnego i moralnego.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty naukowców z różnych dziedzin nauki 
rn.in. prawników, pedagogów, socjologów, teologów. W referatach można zająć się tylko 
wychowaniem religijnym lub moralnym, albo obydwoma ww. zakresami.

Propozycje tematów wystąpień wraz z abstraktem prosimy zgłaszać do 30 października 2014 
i\_na adres:
Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM 
ul. Warszawska 98 
10-702 Olsztyn
z dopiskiem: konferencja 2015
lub e-mailem na adres: konf-olsztyn-wychowanie2015@wp.pl
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W celach organizacyjnych prosimy zgłaszających referaty o podanie następujących 
danych: imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy, nazwa reprezentowanej jednostki (uczelnia, 
instytucja, inny podmiot), dokładny adres do korespondencji tradycyjnej, adres mailowy, 
nr telefonu.

Autorzy zgłoszonych tematów otrzymają do 15 listopada 2014 r. informację 
o przyjęciu tematu do wygłoszenia i/lub druku.

Pełne teksty referatów w formie wydruku oraz załączonego nośnika elektronicznego należy 
przesłać do 15 grudnia 2014 r. na ww. adres. Teksty przygotowane przez studentów i 
doktorantów muszą być zaopiniowane przez doktora lub profesora -  na osobnej kartce. W 
załączeniu przesyłamy szczegółowe zalecenia redakcyjne.

Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty wygłoszone 
podczas konferencji lub zgłoszone do planowanej publikacji.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. a studenci i doktoranci -  200 zł. ale dodatkowo 
zapłacą za zakupione przez siebie egzemplarze publikacji. Opłata obejmuje materiały 
konferencyjne, druk artykułu, posiłki i uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad. Opłata za 
samo wydrukowanie artykułu w monografii wieloautorskiej - 200 zł. Opłata konferencyjna 
nie obejmuje kosztów noclegu -  prosimy o rezerwację noclegów we własnym zakresie (na 
stronie konferencyjnej zostanie zamieszczony wykaz proponowanych hoteli).
Bliższe informacje związane z wnoszeniem opłat zostaną podane w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku
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