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Zeszyt Naukowy nr 9 - Prace z zakresu nauk społecznych

  

  

Tematyka prezentowanych prac w Zeszycie Naukowym serii Prace z zakresu nauk społecznych
odzwierciedla różnorodne zainteresowania ich Autorów, co implikuje interdyscyplinarny
charakter publikacji. Ważne problemy naukowe są tu przedstawiane w płaszczyźnie 
teoretyczno-poznawczej, instrumentalnej i aplikacyjnej.
Celem publikacji jest stworzenie Pracownikom WSEiP możliwości zaprezentowania i
upowszechniania własnego dorobku naukowego, będącego efektem ich różnorodnych
zainteresowań badawczych, niekoniecznie związanych z tematyką konferencji naukowych,
organizowanych każdego roku przez poszczególne wydziały Uczelni. W tej, niczym nie
skrępowanej, różnorodności poruszanych problemów, ukazującej swobodny ogląd relacji
między zjawiskami współczesnego świata, tak w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym,
można upatrywać wyjątkowo użytecznej roli niniejszej formy prezentacji dorobku naukowego.
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