
 

Cel konferencji 

 

Głównym celem serii konferencji poświęconych 

badaniu jakości życia jest stworzenie ogólnopol-

skiego forum przedstawicieli możliwie wszyst-

kich ośrodków zajmujących się problematyką 

jakości życia. Ośrodków takich jest wiele. Jak 

wykazuje kwerenda internetowa, każdy ośrodek 

zajmuje się „swoją” problematyką, organizuje 

„swoje” konferencje, w których uczestniczą 

„swoi” ludzie, stosujący często „swoją” termino-

logię. W wielu krajach Europy, a także w Kana-

dzie i Australii, badania w zakresie jakości życia 

organizowane są instytucjonalnie. Poza instytu-

cjami rządowymi funkcjonują organizacje poza-

rządowe, zwykle powiązane w sieci, dzięki któ-

rym możliwe jest przeprowadzanie konsultacji 

narodowych i debat okrągłych stołów.  

Na konferencję zaproszeni są wszyscy zajmujący 

się oraz pragnący się zająć problematyką okre-

ślaną ogólnym mianem jakości życia. Problema-

tyka ta rozumiana jest bardzo obszernie, obejmu-

jąc wszelkie aspekty naukowe, politykę społecz-

ną, a także zarządzanie.  

Przewidywana jest pierwsza sesja plenarna w 

języku angielskim z udziałem międzynarodo-

wych specjalistów. Językiem referowania pozo-

stałych sesji jest język polski, a językiem publi-

kacji jest język angielski (artykuł w czasopiśmie 

finansowanym w programie „Wsparcie dla cza-

sopism naukowych” i wydawanym przez Uni-

wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) lub język 

polski (rozdział zawierający aspekty alternatyw-

nego podejścia metodologicznego w badaniu 

jakości życia, będący częścią w monografii jed-

norodnej tematycznie, wydanej przez Wydawnic-

two UE we Wrocławiu). 

 

Tematyka konferencji 

 

Na konferencji oprócz referatów zawierających 

oryginalne wyniki, oczekiwane są też referaty prze-

glądowe, informacje o realizowanych projektach, 

a także zastosowaniach metod statystycznych 

w praktyce. Tematyka konferencji obejmuje 

wszystkie zagadnienia dotyczące badań z zakresu 

jakości życia. W szczególności są to takie zagad-

nienia jak: 

- metodologia badań jakości życia, 

- problematyka zdrowotnościowa jakości życia, 

- aspekty psychologiczne i społeczne, 

- dehumanizacja życia społecznego i patologie 

społeczne, 

- bezpieczeństwo (osobiste, ekonomiczne gospo-

darstw domowych, społeczne), 

- jakość funkcjonowania instytucji społecznych 

i państwa jako całości, 

- globalne aspekty jakości życia, 

- problematyka międzypokoleniowej sprawiedli-

wości korzystania z zasobów naturalnych, 

- polityka społeczna w zakresie jakości życia, 

- zarządzanie w sferze dotyczącej poprawy ludz-

kiego bytu. 

 

Kontakt 

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować do: 

Katedra Statystyki 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118-120 

53-345 Wrocław 

Tel./Fax +(48) 71 36 80 336 

e-mail: QoL@ue.wroc.pl  

Bieżące informacje o konferencji są dostępne na 

stronie internetowej: http://QoL.ue.wroc.pl/ 
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Quality of Life 2019 

Alternatywne podejścia metodologiczne 
 

pod Patronatem Honorowym 

Prezydenta Wrocławia 

Pana Jacka Sutryka 

 

 

 

 

 

oraz J.M. Rektora Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wrocławiu  

Prof. dr. hab. Andrzeja Kalety 
 

 

 

W roku 2019 konferencja jest organizowana przez 

Katedrę Statystyki UE we Wrocławiu wraz z Urzę-

dem Statystycznym we Wrocławiu i Oddziałem Wro-

cławskim Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 

 

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu  

w dniach 12-13 września 2019 r.

mailto:QoL@ue.wroc.pl
http://qol.ue.wroc.pl/


 

Komitet programowy 

 

dr hab. prof. UE Joanna Dębicka 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

dr hab. prof. SGH Ewa Frątczak 
(Szkoła Główna Handlowa) 

prof. Stanisław Maciej Kot  
(Politechnika Gdańska) 

dr hab. prof. UE Edyta Mazurek  
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz – przewodniczący 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. dr hab. Tomasz Panek  
(Szkoła Główna Handlowa) 

dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma 
(Politechnika Wrocławska) 

prof. dr hab. Teresa Słaby  
(Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) 

dr hab. prof. UWr Katarzyna Szalonka  
(Uniwersytet Wrocławski) 

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka  
(Urząd Statystyczny we Wrocławiu) 

 

Komitet organizacyjny 

 

mgr Agata Girul 

dr Cyprian Kozyra 

dr hab. prof. UE Edyta Mazurek (przewodnicząca) 

dr Katarzyna Ostasiewicz 

mgr Halina Woźniak 

dr Beata Zmyślona (sekretarz) 

 

Rejestracja uczestników 

 

Rejestrację prosimy wykonać do 31 maja 2019 r. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie 

internetowej http://qol.ue.wroc.pl/  

 

Ważne terminy 

 

31 maja 2019 

- zgłoszenie uczestnictwa ze streszczeniem 

5 czerwca 2019 

- decyzja o przyjęciu referatu 

10 czerwca 2019 

- opłata konferencyjna wraz z potwierdzeniem 

12-13 września 2019  

- konferencja  

30 września 2019  

- dostarczenie pełnego tekstu rozdziału mono-

grafii w języku polskim, artykuł w języku an-

gielskim powinien być złożony do końca paź-

dziernika 2019 r. 
 

Miejsce konferencji 

 

Obrady odbywać się będą w bud. Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego UE we Wrocławiu w sali nr 27. 
 

Opłata konferencyjna 

 

Opłata konferencyjna w kwocie 850 zł obejmuje 

koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia 

i uroczystej kolacji. Studentom studiów magister-

skich i doktoranckich, którzy zamierzają wygłosić 

referat i go opublikować, przysługuje zniżkowa 

opłata konferencyjna w wysokości 500 zł. Osobom, 

które nie są zainteresowane publikacją, przysługuje 

opłata konferencyjna w wysokości 400 zł. 

Opłatę prosimy przesłać do 10.06.2019 r. na konto 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

PEKAO Bank Pekao S.A. 

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 

z dopiskiem: „QOL – MPK M32521055” oraz 

„Imię i Nazwisko” 

Zakwaterowanie 

Organizatorzy konferencji nie zapewniają zakwate-

rowania, o które należy zadbać we własnym zakresie. 

Na stronie internetowej umieszczono odnośniki do 

stron hoteli znajdujących się w pobliżu uczelni. 
 

Publikacje konferencyjne 

Formy publikacji referatów są następujące: 

1) rozdział w monografii w języku polskim wydanej 

w roku 2019 lub 2020 przez Wydawnictwo UE we 

Wrocławiu (obecne na liście ministerialnej) zaakcep-

towany pod względem zgodności z tematem przez 

redaktora monografii. Chęć uczestnictwa w mono-

grafii powinna być zgłoszona do końca czerwca br. 

na adres edyta.mazurek@ue.wroc.pl.  

2) artykuł w języku angielskim opublikowany w 

wybranym przez Autora czasopiśmie wydawanym 

przez UE we Wrocławiu, które otrzymało finanso-

wanie w ramach programu "Wsparcie dla czasopism 

naukowych". Artykuł powinien być samodzielnie 

złożony przez Autora w systemie SENIR do końca 

października 2019 r., a informacja o tym wysłana na 

adres edyta.mazurek@ue.wroc.pl w celu opłacenia 

publikacji przez organizatorów konferencji.  

Artykuły w języku angielskim powinny być zapi-

sane w formacie Microsoft Word zgodnie z szablo-

nem umieszczonym na stronie czasopism w za-

kładce "Dla Autora" i dostarczone do publikacji 

przez system SENIR https://review.ue.wroc.pl/  

 

Streszczenia 

Jednostronicowe streszczenia zgłoszonych refera-

tów prosimy przesłać na adres e-mail: 

qol@ue.wroc.pl w języku polskim i angielskim 

wraz z tytułem (w języku polskim i angielskim), 

kodami JEL, kodem ORCID i afiliacją Autora(ów) 

oraz słowami kluczowymi (w liczbie 3-5). 

http://qol.ue.wroc.pl/
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