06 maja 2020
WEBINARIUM w dn. 14.05.2020 r. nt. „COVID-19 a środowisko bezpieczeństwa - wymiar
społeczny"

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzonych
pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, CDiS SZ zaprasza do udziału w dyskusji na temat
prognozowanych skutków pandemii w obszarze społecznym.
W związku z ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii, debata, która
odbędzie się 14 maja br. (w godz. 10.00-12.20), prowadzona będzie w formie webinarium, transmitowanego
poprzez . Tematyka koncentrować się będzie na wymiarze społecznym środowiska bezpieczeństwa.
Wprowadzeniem do dyskusji będą referaty pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK),
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW), Politechniki Rzeszowskiej i Urzędu Statystycznego (US) w
Bydgoszczy. Pani prof. dr hab. Daniela SZYMAŃSKA z UMK podejmie problematykę przejścia
epidemiologicznego, w której podkreśli, że zmiany demograficzne na Ziemi nie są jedynie wypadkową relacji
między poziomem zgonów i poziomem urodzeń, lecz w tym samym stopniu na poziom zgonów, jak i na poziom
urodzeń ma wpływ rozwój cywilizacyjny. Zgodnie z tą koncepcją na pewnym poziomie rozwoju pojawiają się
choroby, które stanowią główną przyczynę zgonów, a na innym, niższym poziomie rozwoju te choroby nie
stanowiły najważniejszego zagrożenia dla życia człowieka. Zagrożenia i skutki dla społeczeństw wywołane
pandemią COVID-19 zostaną poddane analizie przez dr Anetę BARANOWSKĄ z UKW. Natomiast wystąpienie
dr Wiesławy GIERAŃCZYK z US będzie skoncentrowane na badaniu rynku pracy i zmianach w nim
zachodzących w dobie pandemii. Webinarium zakończy wystąpienie dr. hab. Izabeli Oleksiewicz z Politechniki
Rzeszowskiej, która przedstawi zmiany w społeczeństwie edukacyjnym wywołane COVID-19.
Uczestnicy (ze statusem „gość”) mają możliwość udziału webinarium poprzez dostęp do transmisji w YouTube
(na podstawie udostępnionego linku). Zadawanie pytań odbywać się będzie poprzez czat. Rejestracja
uczestników ze statusem „gość” odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego w terminie do 14 maja 2020
roku (g. 7.30). Po zarejestrowaniu uczestnicy ze statusem „gość” otrzymają od organizatora link do transmisji w
YouTube.

Strona 1

