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W dniu 11 czerwca 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym odbyła się VII Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w 

Naukach o Bezpieczeństwie. W tym roku wiodącym tematem była „Praca i 

nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19. Doświadczenia, refleksje i 

wnioski”.Poszczególne panele poświęcone były następującym problemom: 

„Praca i edukacja podczas pandemii COVID-19”, „Kształcenie akademickie 

podczas pandemii COVID-19”, „Studenci o edukacji zdalnej podczas pandemii 

COVID-19”. 

 

Obrady otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPH w 

Siedlcach –  dr hab. Malina Kaszuba,   prof. uczelni. Zwróciła ona uwagę na 

wyjątkową sytuację związaną z pandemiąi wyzwaniach stojących zwłaszcza 

przed nauczycielami akademickimi i studentami. Następnie głos kolejno zabrali: 

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – dr hab. Stanisław Topolewski,  

prof. uczelni, Honorowy Przewodniczący Konferencji – prof. dr hab. Marian 

Cieślarczyk, Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów 

Bezpieczeństwa – dr hab.  Agnieszka Filipek, prof. uczelni . 

 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących 

dobrych praktyk i barier rozwojowych związanych z pracą i edukacją zdalną 

podczas pandemii COVID-19. O pracy i nauczaniu zdalnym rozmawiano nie 

tylko w wąskim znaczeniu tego pojęcia (jako radzenie sobie – lub nie – z 



różnymi rodzajami zagrożeń), ale także o możliwościach zrównoważonego 

rozwoju w układzie: przełożony – pracownik, pracownik – współpracownicy, 

uczeń – nauczyciel – rodzic. Szczególną uwagę zwrócono na role uczestników 

procesu pracy i procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz możliwości 

przekazywania wiedzy i umiejętności w trakcie działań on-line. Konferencja 

stanowił forum wymiany poglądów w ramach poszczególnych paneli 

tematycznych.  

 

Prelegenci reprezentowali ośrodki naukowe: Szkołę Główną Służby 

Pożarniczej, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina, Wyższą 

Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wojskową Akademię Techniczną w 

Warszawie,  Politechnikę Śląską, Akademię Kaliską, Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz  

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.  

 

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzili: prof. dr hab. 

Marian Cieślarczyk – Honorowy Przewodniczący, dr hab. Agnieszka Filipek – 

Przewodnicząca, dr hab. Malina Kaszuba, dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, dr 

hab. Stanisław Topolewski,  dr Agnieszka Araucz-Boruc, dr Łukasz Ciołek, dr 

Andrzej Dana, dr Maryla Fałdowska, dr Daria Krzewniak, dr Szymon Maciołek, 

dr Agnieszka Roguska, dr Joanna Ważniewska. Natomiast w Komitecie 

Organizacyjnym byli: dr Maryla Fałdowska – Przewodnicząca, dr Łukasz 

Ciołek, dr Andrzej Dana, dr Daria Krzewniak, dr Szymon Maciołek, dr 

Agnieszka Roguska, dr Joanna Ważniewska, mgr Mariusz Filipiuk, mgr Jacek 

Gerwatowski, mgr Paulina Storska. 
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