
 
 
 
 
 
 
   

 
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

 
   "Międzykulturowa opieka medyczna      

 wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego" 
 

19-20 maja 2017r.  

POZNAŃ 
 

 

   Patronat honorowy  

 

 

 

Jego Magnificencja Rektor 

prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT   II 
 

www.interculture.pl    

https://www.facebook.com/interculturemedicalcare/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/interculturemedicalcare/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do 

udziału w I Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej ,,Międzykulturowa opieka medyczna 

wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego", 

która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 roku 

w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

Podczas Konferencji wykłady i prezentacje 

poprowadzą najlepsi krajowi oraz zagraniczni 

eksperci. Pragniemy, aby program naukowy 

odzwierciedlał jak najbardziej codzienny charakter 

pracy z pacjentem odmiennym kulturowo. 

W związku z tym liczymy na Państwa głos i udział 

w dyskusjach, które pomogą przedstawić różnego 

rodzaju doświadczenia związane 

z międzykulturową opieką medyczną w Polsce i za 

granicą, przenosząc dobre praktyki do naszego 

kraju. 

 

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, 

ratowników medycznych, farmaceutów, dietetyków, logopedów, terapeutów zajęciowych, 

opiekunów medycznych, osób pracujących w opiece społecznej, instytucjach państwowych, 

prawników, pedagogów, bioetyków, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i wszystkich osób, 

które związane są zawodowo z tematyką naszego wydarzenia. 

 

 

 

Do zobaczenia w Poznaniu! 

 

Prof. dr hab. Michał Musielak 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 



  Gośćmi specjalnymi I Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Międzykulturowa opieka medyczna 
wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego” będą wybitni mówcy, którzy przybliżą temat 
międzykulturowości, różnic kulturowych i religijnych w opiece medycznej.   

 

 

WARIS DIRIE 
Pochodzi z muzułmańskiej rodziny z plemienia nomadów. Jej imię oznacza „pustynny kwiat”. Jej siostra i dwie 

kuzynki zmarły w skutek tradycyjnego obrzezania. Uciekła z domu z powodu nakazu małżeństwa 

z sześćdziesięciojednoletnim mężczyzną. Przebywała u rodziny 

w Mogadiszu, a następnie w domu wuja w Londynie jako służąca. 

Tam została odkryta przez jednego z najsłynniejszych fotografów 

mody Terence’a Donovana. Dzięki niemu w 1987 znalazła się na 

okładce kalendarza Pirelli. 

W 1997 roku udzieliła przełomowego wywiadu do „Marie 

Claire”, w którym opowiedziała o tym jak została obrzezana 

w wieku 3 lat. W tym samym roku Waris Dirie została 

ambasadorem ONZ i rozpoczęła walkę o zniesienie rytuału 

obrzezania kobiet w krajach Trzeciego Świata. 

Waris opublikowała opartą na wspomnieniach książkę „Kwiat 

pustyni”, w której opisuje niezwykłą historię swojego życia. 

Książka okazała się sukcesem wydawniczym. W marcu 

2008 rozpoczęto pracę nad filmową adaptacją „Kwiatu pustyni”. 

Premiera odbyła się w 2009 roku. 

 

 

 

 

MICHAEL SCHUDRICH 
Historyk oraz religioznawca. Studiował na State University of New York w Stony Brook oraz Columbia 

University in the City of New York. W 1980 roku aplikował na rabina konserwatywnego w Jewish Theological 

Seminary of America. Otrzymał prywatną ordynację ortodoksyjną w 2000 

roku z rąk rabina Moshe Tendlera. W trakcie pobytu w Tokio pełnił 

funkcję konserwatywnego rabina w gminie żydowskiej. 

Od 1990  do 1998  roku  pracował w Fundacji Ronalda 

S. Laudera  w Warszawie. W roku 2000 objął funkcję rabina  

w Warszawie i Łodzi. Od 8 grudnia 2004 jest naczelnym 

rabinem Polski. Otrzymał polskie obywatelstwo 

w listopadzie 2005 roku. W lutym 2008 roku został 

członkiem Rabinatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Głównie 

dzięki Michaelowi Schudrichowi powstały żydowskie 

przedszkola i szkoły w Polsce. Został uhonorowany Krzyżem 

Oficerskim Odrodzenia Polski 15 grudnia 2009 roku. 

W 2010 roku został nagrodzony odznaczeniem Missio 

Reconciliationis. 



DR JOANNA TALEWICZ-KWIATKOWSKA 

 

Jest absolwentką etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Doktorat z zakresu antropologii kulturowej obroniła w 2011 

roku. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim historią 

i współczesnością społeczności romskiej w Polsce i innych 

krajach oraz problematyką dyskryminacji i edukacji 

antydyskryminacyjnej. Niedawno opublikowała książkę  

,,Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na 

położenie społeczne Romów w Polsce” (Kraków 2013). 

Prowadzi takie zajęcia jak, m. in.: Antropologia kultury, 

Różnorodność kulturowa, Współcześni Romowie. 

 

 

 

VICTOR DUDAU 

Trener i kierownik projektu europejskiego w Krajowym Centrum Szkoleniowym  Nauczycieli w Craiova.  

Jest prezesem Organizacji EDUNET oraz dyrektorem generalnym EDUNET School.  Jest nauczycielem nauk 

społecznych, psychologii, socjologii w Vocational School for Nurses Saint Stefan w Craiova i edukacji 

obywatelskiej w Mircea Eliade School of Craiova. Jest absolwentem filozofii  i historii na Uniwersytecie 

w Budapeszcie. Na Uniwersytecie w Craiova uzyskał tytuł magistra 

Zarządzania Projektami Europejskimi.   

Jest jednym z krajowych ekspertów Agencji Rumuńskiego 

Zapewniania Jakości w Edukacji (ARACIP). Ma duże 

doświadczenie w zarządzaniu szkołą jako dyrektor 

i inspektor szkolny (1979-2001). Posiada doświadczenie 

w koordynacji i zarządzaniu międzynarodowymi 

projektami, takimi jak: Comenius, Grundtvig 

Partnership, Grundtvig, Leonardo Mobilities and 

Leonardo Partnership. Był promotorem oraz 

koordynatorem projektów: Grundtvig Multilateral 

project    E- AIDS, Środowisko e-learning dla HIV/AIDS 

Education, partnerskim projekcie  Leonardo da Vinci oraz 

IENE – Intercultural Education of Nurses and Medcal Staff in 

Europe. 

 

 



 

 

WYSTĄPIENIE/ZGŁOSZENIE STRESZCZENIA 

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem wystąpienia (w ramach wskazanych sesji kierunkowych) 

w trakcie trwania Konferencji proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaznaczenie 

wybranego typu uczestnictwa i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej. 

 

Omawiany formularz znajduje się na stronie internetowej www.interculture.evenea.pl. 

 

Czas nadsyłania streszczeń w języku polskim i angielskim (wymagania edytorskie wg wzoru 

zamieszczonego w niniejszym komunikacie - Załącznik Nr 1)  do dnia 31 marca 2017 roku. 

 

Organizatorzy przewidują publikację prac przez Komitet Naukowy w formie e-booka. Dokładny 

program Konferencji zostanie opublikowany na stronie wydarzenia. 



UCZESTNICTWO W KONFERENCJI 

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie 

internetowej www.interculture.evenea.pl jak i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Zgłoszenia 

uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane będą do dnia 10.05.2017 r. 

 

 

Uczestnicy konferencji: 

 Rejestracja dla studentów I, II, III stopnia/ udział z referatem od 10 stycznia do 15 maja 2017 roku/  
 99,63 PLN 
 

 Uczestnictwo w I dniu konferencji Rejestracja wczesna od 10 stycznia do 31 marca  2017 roku/ 
 200,49 PLN 
 

 Uczestnictwo w II dniu konferencji Rejestracja wczesna od 10 stycznia do 31 marca 2017 roku/ 
 200,49 PLN 
  

 Rejestracja dla studentów I, II, III stopnia od 10 stycznia do 15 maja 2017 roku/ 200,49 PLN 
 
 

 Rejestracja wczesna od 10 stycznia do 31 marca 2017 roku/ 400,00 PLN 
  

 Rejestracja późna od 1 kwietnia do 15 maja 2017 roku/ PLN 600,24 PLN 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA W TRAKCIE KONFERENCJI 

 

Streszczenie pracy należy przygotować w języku polskim i angielskim według poniższego wzoru. 

Wymaganym terminem przesłania wystąpienia jest 31 marca 2017 roku na adres mailowy: 

transkulturowosc@gmail.com. 

 

 Imię i nazwisko każdego z autorów pracy (inicjały imion) z podkreśleniem autora prezentującego 

wyniki. Dla każdego autora pracy proszę podać pełną afiliację. Proszę podać dane autora do 

korespondencji (wraz z pełnymi danymi kontaktowymi). 

 Tytuł wystąpienia. 

 Struktura części głównej: wstęp/cel/materiał i metoda/wyniki/wnioski. 

 Słowa kluczowe: maksymalnie 5. 

 Wymagana wersja polska i anglojęzyczna. 

 Ilość słów: maksymalnie 350; czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki tekstu głównego: 

11 punktów; marginesy 2,5 cm. 

 Treść streszczenia powinna zostać przygotowana w pliku *.docx lub *.doc 


