
Ergonomia wobec wyzwań
masowości i globalizacji

Kraków, 30.11 - 01.12.2018 r.

V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU

KOMUNIKAT I



Komisja Ergonomii PAU,
jako kontynuatorka działań Komitetu 
Ergonomii PAN,
zaprasza do udziału w
V (XXXII) Sympozjum
pn. Ergonomia wobec wyzwań 
masowości i globalizacji,
które odbędzie się w dniach
31.11-01.12.2018 r.
w siedzibie PAU,
przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. 

Główne tematy Sympozjum będą obejmowały problemy 
ergonoczmine w odniesieniu do:

aspektów unifikacji norm i standardów produktów, usług
oraz wymiany handlowej

międzynarodowego charakteru świadczeń edukacyjnych i rozwoju
badań naukowych

zjawiska międzynarodowego tzw. drenażu mózgów,

aspektów umiędzynarodowienia wzorców i upodobań stylistycznych
i estetyczno-wrażeniowych,

aspektów konfrontacji różnych uwarunkowań kulturowych,

problemów kontaktów zawodowych osób z różnych stref kulturowych,

problemów zachowania i wyrażania odrębności i autentyczności
wobec tendencji unifikacyjnych,

wielowątkowych aspektów rozbudowy systemów komunikacji
i transportu,

masowości i powszechności sportu i turystyki,

W czasie Sympozjum będą prezentowane referaty, przewidywana jest 
także dyskusja wokół przedstawionych wyżej zagadnień Sympozjum.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Opłata obejmuje:

materiały konferencyjne,

obiad, kolację,

napoje, ciastka w przerwach.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Wstępne zgłoszenia uczestnictwa 
prosimy kierować na adres: 
karolina.trzyniec@gmail.com
do końca czerwca br.

Streszczenia referatów, o objętości 
maks. 1 strony, prosimy przesłać na
ww adres poczty elektronicznej
do końca września br.

udział w sesji wyjazdowej,

publikację,

Referaty wygłoszone podczas 
Sympozjum, po uzyskaniu pozytywnych 
recenzji, zostaną opublikowane w 
monograficznej książce naukowej 
wydawanej pod auspicjami Polskiej 
Akademii Umiejętności, po uzyskaniu 
pozytywnych recenzji.

epidemiologiczności zjawisk patologicznych i ponadgranicznej
przestępczości,

systemów zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i poufności informacji,

globalnego ujęcia aspektów ekologii, ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i tzw. zrównoważonego rozwoju.
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