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EKONOMIA SPOŁECZNA 2021

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA I KAPITAŁ SPOŁECZNY
ZNACZENIE - EDUKACJA - ROZWÓJ



Jest współautorem Interpreting Macroeconomic Terms i
pełni rolę konsultanta projektu dla Biura Edukacji,
Departamentu Handlu i Przemysłu Rządu Hongkongu oraz
innych przedsiębiorstw prywatnych. Jako pionier i oddany
pedagog opracował ponad 10 case’ów wideo do nauczania
oraz biznesową grę symulacyjną. Jest także liderem kilku
projektów badawczych w zakresie e-learningu. Jego
znaczący wkład w nauczanie i uczenie się został wyróżniony
nagrodą Prorektora CUHK za wzorowe nauczanie (2013 i
2019) oraz Nagrodą eLearning Forum Asia 2020. Jest
publicystą i prelegentem Everyday Economics - popularnego
podcastu w Hongkongu, w którym dzieli się spostrzeżeniami 

Dr Thomas Gold jest adiunktem na Studiach Pedagogicznych
na New York University (NYU) a także Konsultantem ds.
oceny edukacji. Od 20 lat Dr Gold zajmował kierownicze
stanowiska w Nowym Jorku na Wydziale Edukacji w NYU,
Sacred Heart University oraz Sieci Nauczania
Przedsiębiorczości (Network For Teaching Entrepreneurship
- NFTE).  W swojej pracy doradczej dr Gold wspiera pracę
organizacji pozarządowych, stosując specyficzne metody, aby

Keynote speakers

Dr Thomas Gold - New York University

wykazać ich wpływ i opracować procesy ciągłego doskonalenia. Jest także doradcą RebelBase,
firmy zajmującej się technologiami edukacyjnymi, wykorzystywanymi na uniwersytetach na całym
świecie do pomocy studentom w tworzeniu start-upów zajmujących się problemami społecznymi,
od zmian klimatycznych po niedrogie mieszkania. Dr Gold uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie
Nowojorskim i doktorat z zakresu nauk politycznych w New School for Social Research. Były
stypendysta Fulbrighta, jego praca została opisana w magazynie Forbes oraz przez Kyle'a
Garmana w „Entrepreneurial Mindset”.

dr Fred K.T. KU - Chinese University of Hong Kong (CUHK) Business School, Hong Kong

z najnowszych wydarzeń ekonomicznych, biznesowych i badań w zakresie innowacji społecznych.
Dr. Ku uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Hongkongu
(HKUST).



Cele konferencji

wymiana myśli na temat znaczenia przedsiębiorczości społecznej we współczesnej
gospodarce, edukacji w tym obszarze oraz możliwości jej rozwoju, stworzenie możliwości
wymiany wiedzy na temat roli edukacji w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, podanie
inspirujących przykładów z zakresu metod dydaktycznych kształtujących postawy
prospołeczne, szczególnie wśród młodych ludzi; przedstawienie roli nowych technologii w
rozwoju przedsiębiorczości społecznej; przeanalizowanie współczesnych problemów
teoretycznych i empirycznych związanych z tymi zagadnieniami; 
upowszechnienie wyników badań na temat znaczenia kapitału społecznego, edukacji w tym
obszarze, stworzenie możliwości wymiany wiedzy na temat roli edukacji w rozwoju kapitału
społecznego, jak również uwarunkowań i metod jego rozwoju w Polsce i na świecie oraz jego
wpływu na społeczność lokalną; przedstawienie roli nowych technologii w rozwoju kapitału
społecznego;
umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej i kapitału społecznego – ich znaczenia,
edukacji i rozwoju, między uczestnikami będącymi przedstawicielami różnych sektorów i
środowisk: pracowników naukowych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji rządowych i
pozarządowych, przedstawicieli środowisk lokalnych, a także doktorantów i studentów.

Przedsiębiorczość społeczna jest kluczowym ogniwem ekonomii społecznej, jej funkcją jest nie
tylko wytwarzanie określonych dóbr i usług,  ale też mobilizacja kapitału społecznego oraz
poszerzanie rynku przez włączanie do uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych.
Przedsiębiorstwa społeczne posiadają dużą zdolność do innowacyjnego reagowania na bieżące
wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy,
sprzyjanie włączeniu społecznemu, udoskonalanie lokalnych usług społecznych. Widoczne jest to
także obecnie, kiedy wiele podmiotów ekonomii społecznej, pomimo niekorzystnych zjawisk,
podjęło działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w lokalnych
społecznościach. W związku z tym przedsiębiorczość społeczna może mieć bardzo duże
znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym zakresie ważną rolę odgrywa edukacja,
upowszechniająca przedsiębiorczość społeczną w zbiorowej świadomości społecznej i kształtująca
postawy prospołeczne, oraz inne możliwe działania podejmowane w kierunku jej rozwoju. 
Rozwój przedsiębiorczości społecznej to także nadzieja na rozwój kapitału społecznego,
którego poziom w Polsce jest wyjątkowo niski. Kapitał społeczny ma ogromne znaczenie w
rozwoju ekonomii społecznej. Może być jej produktem, ale także warunkiem jej rozwoju. Deficyt
kapitału społecznego, przejawiającego się takimi elementami jak zaufanie, więzi, normy
współdziałania, jest podstawowym ograniczeniem rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Dla
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej konieczna jest także profesjonalizacja ich działalności, w
szczególności w sferze biznesowej poprzez wzmocnienie ich kapitału ludzkiego. I tutaj znaczenie i
rola edukacji w zakresie zwiększania kapitału społecznego, rozwoju odpowiednich kompetencji
społecznych i zawodowych, jest nie do przecenienia. Ważne znaczenie mają też inne możliwości z
zakresu rozwoju kapitału społecznego.  
Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekonomia Społeczna 2021. Przedsiębiorczość
społeczna i kapitał społeczny: znaczenie - edukacja - rozwój”  jest kolejną edycją konferencji
organizowanych corocznie przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedrę
Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.
Głównymi celami konferencji są:



Ekonomia społeczna  i jej rozwój w Polsce i na świecie, 
Świadomość znaczenia ekonomii społecznej w gospodarce, 
Zmiany i wyzwania przed sektorem ekonomii społecznej w sytuacji pandemii i po pandemii,
Innowacje społeczne i ich wpływ na inkluzje osób wykluczonych, 
Przedsiębiorczość społeczna – jej znaczenie w gospodarce i społeczeństwie,
Uwarunkowania i możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej,  
Edukacja w obszarze przedsiębiorczości społecznej – wyzwania i zagrożenia, 
Metody kształtowania postaw prospołecznych,   
Znaczenie kapitału społecznego i jego wpływ na społeczność lokalną, 
Rola praktyk edukacyjnych w zakresie rozwoju kapitału społecznego,
Metody i uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego,
Rola nowych technologii w rozwoju przedsiębiorczości społecznej i kapitału społecznego.   

Przewodnicząca Rady Naukowej: Dr hab., prof. UP Janina Pach,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska
Dr. Thomas Gold, New York University, Nowy Jork, USA
Dr. Fred Ku, Chinese University of Hong Kong - CUHK Business School, Hong Kong, Chiny
Dr hab. Ryszard Praszkier, University of Warsaw, Poland; Institute for Advanced Studies  (iASK),
Kőszeg, Hungary 
PhD Janelle A. Kerlin, Georgia State University, Atlanta, USA
Dr. Erika Jáki, Corvinus University of Budapest, Węgry 
Prof. dr hab. Yuriy Bilan, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie, Czechy
Prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska 
Dr hab. inż., prof. PO Marcin Łuszczyk, Politechnika Opolska, Opole, Polska  
Dr hab., prof. UJ Agnieszka Hess, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska 
Prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
Prof. dr hab. Marian Kozaczka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska
Dr hab., prof. UP Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska
Dr hab., prof. UP Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, Polska

Tematyka konferencji:

Rada Naukowa

Ważne terminy
30 września 2021 – rejestracja i przesłanie abstraktów

15 października 2021 – informacja o akceptacji abstraktu
31 października – wniesienie opłaty konferencyjnej
5 listopada 2021 – publikacja programu konferencji
15 listopada 2021 – przesłanie artykułu
18-19 listopada 2021 – konferencja online

       (celem rejestracji prosimy odwiedzić stronę: https://ipe.up.krakow.pl/se-2021/)



UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE
INSTYTUT PRAWA I EKONOMII
ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków
Polska

E-mail: espoleczna@up.krakow.pl

w monografii naukowej
czasopismach naukowych.

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w:  

Więcej informacji na stronie konferencji: https://ipe.up.krakow.pl/se-2021/

Kwota: 60 EUR lub 270 PLN 
Termin płatności: 31 października 2021

Osoby, które dokonają wpłaty w powyższym terminie będą uprawnione do wzięcia udziału w
konferencji i otrzymania certyfikatu.

Publikacje pokonferencyjne

Opłata konferencyjna

Dołącz do wydarzenia na Facebooku
www.facebook.com/events/778469639474796

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://ipe.up.krakow.pl/se-2021/

Kontakt


