
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej  

9-10 lutego 2017 roku, Olsztyn 

 

Szanowni Państwo! 

Po niewątpliwym sukcesie merytorycznym i organizacyjnym jakim zakończyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej” pragniemy zaprosić do udziału w kontynuacji tego projektu.  

W perspektywie niezwykle szybkich przemian jakie mają miejsce w XXI w. organizatorzy pragną ażeby proponowany projekt 

przybrał charakter wielowymiarowego i interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego z pogranicza nauk politycznych, stosunków 

międzynarodowych, psychologii, prawa, socjologii, historii, ekonomii, zarządzania etc.  

Założeniem projektu jest propozycja unikatowego przedsięwzięcia o dwubiegunowym charakterze.  

Organizator 

Instytut Nauk Politycznych  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Wsparcie organizacyjne 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Partner organizacyjny 

Wydział Ochrony Zdrowia  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach 

Patronat honorowy 

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 

 



 

Z jednej strony określenia roli kobiet w sferze społeczno-politycznej na przestrzeni dziejów oraz uwarunkowań 

geograficznych, społecznych czy kulturowych. Z drugiej zaś analizy sfery bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 

ze szczególnym uwzględnieniem roli sił zbrojnych w tym obszarze. 

  

Głównymi osiami debaty chcielibyśmy uczynić kwestie: 

Obszar I – ROLA KOBIET W SFERZE SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ: 

a) Przywództwo polityczne kobiet w Polsce i na świecie – wymiar teoretyczny i praktyczny. 

b) Wybory prezydenckie w USA – analiza rywalizacji wyborczej oraz implikacji ich wyniku. 

c) Społeczna i polityczna aktywność kobiet w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym – aktywność ruchów oddolnych 

oraz wzrost roli kobiet. 

d) Aspekty równouprawnienia i praw kobiet w świetle aktów prawa międzynarodowego, wewnętrznego oraz praktyki życia 

politycznego.  

 

Obszar II – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE A WSPÓŁCZESNE SIŁY ZBROJNE: 

a) Siły zbrojne jako element odstraszania i zastraszania – kontekst doktrynalny oraz praktyka stosunków międzynarodowych. 

b) Służby specjalne, siły specjalne, Revolution in Military Affairs (RMA) i nowoczesne technologie w służbie obronności. 

c) Zagrożenia asymetryczne, cyberterroryzm a militarne możliwości ich zapobiegania oraz przeciwdziałania skutkom ich 

wystąpienia. 

d) Dominująca politycznie i/lub destabilizująca rola armii w wybranych obszarach świata – przyczyny, procesy i następstwa 

oraz inne propozycje ze strony uczestników mieszczące się w obszarach tematycznych. 

 



 

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN (członkowie PTNP oraz uczestnicy pierwszej edycji projektu 125 PLN). Pokrywa ona 

koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, wyżywienia oraz publikacji artykułu w publikacji zbiorowej po uzyskaniu 

pozytywnej recenzji (4 punkty według klasyfikacji MNiSW). Udzielamy wszelkiej niezbędnej pomocy przy organizacji noclegu.  

Istnieje również możliwość publikacji artykułu bez udziału w konferencji lub udziału w konferencji bez przedstawiania 

artykułu do procesu publikacyjnego. W tych przypadkach opłata wynosi 100 PLN. Należy wówczas oznaczyć swój wybór w 

formularzu. Celem organizatorów jest wydanie publikacji w formie elektronicznej w terminie do 31 sierpnia 2017 r. 

 

Jakiekolwiek pytania prosimy kierować pod adresy: 

mgr Paweł Schmidt - pawel.schmidt@uwm.edu.pl / pawel.schmidt16081990@gmail.com – 723 883 383 

 

Terminarz konferencji: 

a) 6 stycznia 2017 r. – Zgłoszenie akcesu do udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza online: 

https://goo.gl/forms/3Jx78ItPtquyMx183 lub przesłanie formularza pod adres mailowy: pawel.schmidt@uwm.edu.pl lub 

pawel.schmidt16081990@gmail.com.   

b) 15 stycznia 2017 r. – Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych oraz wstępnego harmonogramu konferencji. 

Przekazanie wymagań redakcyjnych względem nadsyłanych artykułów. 

c) 27 stycznia 2017 r. – Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej. 

d) 9-10 lutego 2017 r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni 

społeczno-politycznej”. 

e) 28 lutego 2017 r. – Nieprzekraczalny termin przesłania artykułu do publikacji. 

f) 31 sierpnia 2017 r. – Planowany termin wydania publikacji. 
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KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI: 

PPrrooff..  ddrr  hhaabb..  AArrkkaaddiiuusszz  ŻŻuukkoowwsskkii  ––  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  kkoommiitteettuu  nnaauukkoowweeggoo,,  DDyyrreekkttoorr  IINNPP  UUWWMM,,  PPrreezzeess  PPTTNNPP  

ddrr  hhaabb..  TTeerreessaa  AAssttrraammoowwiicczz--LLeeyykk  

ddrr  hhaabb..  SSeelliimm  CChhaazzbbiijjeewwiicczz,,  pprrooff..  UUWWMM  

ddrr  hhaabb..  MMaarrcciinn  CChheełłmmiinniiaakk  

ddrr  hhaabb..  WWaallddeemmaarr  TToommaasszzeewwsskkii  

ddrr  TToommaasszz  BBoojjaarroowwiicczz  

ddrr  TToommaasszz  GGaajjoowwnniicczzeekk  

ddrr  GGrrzzeeggoorrzz  HHaabbeerr  ––  UUnniiwweerrssyytteett  OOppoollsskkii  

ddrr  MMaacciieejj  HHaarrttlliińńsskkii  

ddrr  RRyysszzaarrdd  KKoorrzzeenniioowwsskkii  

ddrr  WWoojjcciieecchh  KKoottoowwiicczz  

ddrr  MMaaggddaalleennaa  KKuummeellsskkaa  

ddrr  WWoojjcciieecchh  MMooddzzeelleewwsskkii  

ddrr  TToommaasszz  PPaawwłłuusszzkkoo  ––  UUnniiwweerrssyytteett  iimm..  JJaannaa  KKoocchhaannoowwsskkiieeggoo  ww  KKiieellccaacchh  

ddrr  AAnnddrrzzeejj  SSęękk  ––  PPaańńssttwwoowwaa  WWyyżżsszzaa  SSzzkkoołłaa  ZZaawwooddoowwaa  iimm..  pprrooff..  EE..  SSzzcczzeeppaanniikkaa  ww  SSuuwwaałłkkaacchh  

ddrr  KKaarroolliinnaa  TTyybbuucchhoowwsskkaa--HHaarrttlliińńsskkaa  

ddrr  KKrrzzyysszzttooff  ŻŻęęggoottaa  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

mgr Paweł Schmidt – Przewodniczący komitetu organizacyjnego 

mgr Marcin Banach 

mgr Marta Dziewiur 

mgr Justyna Mach 

mgr Paulina Skorupska 

lic. Dawid Zieleniewski – Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego 

lic. Cezary Raczkowski 


