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160 K R O N IK A

KONFERENCJA NAUKOWO-TEORETYCZNA PN. „MARKSISTOWSKA 
KONCEPCJA WYCHOWANIA MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ”

W dniach 14 i 15 maja 1976 r. odbyła się w Lublinie zorganizowana przez Ko
mitet Uczelniany PZPR Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Międzyuczelniany 
Instytut Nauk Politycznych z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu im. 
I. Franki we Lwowie konferencja naukowo-teoretyczna nt. marksistowskiej kon
cepcji wychowania młodzieży studenckiej. Podczas konferencji wygłoszone zostały 
następujące referaty: doc. T. E. Starczenko — I sekretarz KU KPZR Uniwersytetu 
im. I. Franki — Kształtowanie komunistycznego światopoglądu młodzieży studenckiej; 
dr K. Wiliński — I sekretarz KU PZPR Uniwersytetu MCS — Kształtowanie mar
ksistowsko-leninowskiego światopoglądu młodzieży studenckiej; prof. A. S. Zaszkil- 
niak — kierownik Katedry Historii KPZR Uniwersytetu im. I. Franki — Rola nauk 
społecznych w kształtowaniu komunistycznego światopoglądu młodzieży studenckiej; 
doc. dr hab. Z. Czarnecki — zastępca dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Filo
zofii i Socjologii UMCS — Filozofia marksistowsko-leninowska jako podstawa nauk 
społecznych i humanistycznych; doc. G. A. Maruszkin — prorektor Uniwersytetu 
im. I. Franki — Marksizm-leninizm jako ideowo-polityczna podstawa dydaktyki nauk 
przyrodniczych; prof, dr hab. A. Nowicki — kierownik Zakładu Filozofii Kultury 
UMCS — Formy i treści wychowania ateistycznego w Uniwersytecie Marii Curie- 
Skłodowskiej; W. E. Gonczaruk — sekretarz Komitetu Komsomołu Uniwersytetu 
im. I. Franki — Praktyka społeczno-polityczna najważniejszym czynnikiem kształ
towania odpowiedzialności społecznej i aktywności studentów; R. Piotrowicz — prze
wodniczący Rady Uczelnianej SZSP Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie — Rola SZSP w kształtowaniu postawy ideowo-moralnej przyszłego spe
cjalisty.

Podczas dyskusji nad wygłoszonymi referatami zwrócono uwagę na następujące 
problemy:
— praca jako jedna z naczelnych zasad socjalistycznego modelu wychowania (dr 

R. Droba, doc. dr hab. A. Aleksandrowicz, doc. dr hab. Z. Czarnecki);
— problem przekazywania treści i zasad ideologii oraz wieloaspektowości przed

stawiania procesów i zjawisk politycznych (mgr H. Opolska, prof, dr hab. A. No
wicki, dr R. Droba, dr R. Poliński);

— funkcje przedmiotu Podstawy Nauk Politycznych w procesie wychowania mło
dzieży studenckiej (dr A. Olszewski, doc. dr Z. Szeloch);

— metodyka i kryteria ocen wykładania nauk społecznych oraz problem przygo
towania pedagogicznego pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się 
naukami społecznymi (dr J. Krukowski, doc. dr B. Dziemidok, dr A. Olszewski, 
doc. G. A. Maruszkin);

— formy organizacyjnego oddziaływania na postawy studentów (W. E. Gonczaruk, 
K. Jarosz) oraz problem kształtowania postaw studentów studiów zaocznych 
(doc. dr J. Szreniawski, doc. T. E. Starczenko).
Na zakończenie dyskusji doc. T. E. Starczenko, dr K. Wiliński i prof, dr hab. 

W. Skrzydło dokonali oceny wyników konferencji.
Problematyce wychowawczej młodzieży studenckiej obu uniwersytetów poświę

cona została publikacja opracowana przez pracowników naukowych Lublina i Lwo
wa pt. Marksistowsko-leninowskie wychowanie studentów: z doświadczeń uniwer
sytetów lwowskiego i lubelskiego, Lublin PRL 1976 — „Annales”, Lwów ZSRR 
1976 — Wydawnictwo Uniwersyteckie.
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