
VІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ 
VІ POLSKО-UKRAIŃSKІЕ FORUM NAUKOWE 

СХІДНА ПОЛІТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

здобутки, виклики та перспективи 

WSCHODNIA POLITYKA 
UNII EUROPEJSKIEJ: 

osiagniecia, wyzwania i perspektywy

KONTAKT:

Oleksander Gorbacz - przewodniczący komitetu   
    organizacyjnego na Ukrainie.
 Adres: ul. Metropolity Andrzeja 5,
            IV korpus, pokój 211, Lwów
 E-mail: gorbachon@gmail.com
 Tel.:     +38 (098) 444 87 64

Roman Kordonski - przewodniczący komitetu
             organizacyjnego w Polsce.
 Adres: ul.F. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn
 E-mail: forum.naukowe@gmail.com
 Tel.: +48 797 233 905

INFORMACJE O PUBLIKACJACH 
Uczestnicy Forum mogą opublikować abstrakty 
wystąpień konferencyjnych w zbiorze referatów 
(objętość do 5 stron), w zbiorowej monografi 
(objętość 22,5-25 tysięcy znaków), a także w 
specjalistycznym czasopiśmie naukowym 
«Humanistyczne Wizje».
Wymagania redakcyjne i techniczne dla 
publikacji, a także wzory formatowania tekstów 
zamieszczane są w linkach poniżej: 
                   http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-6 
                   http://science.lpnu.ua/uk/shv. 
Teksty powinny być napisane w jednym z 
języków roboczych Forum: polskim, ukraińskim 
lub angielskim, a także odpowiednio sformatowane 
według wymagań redakcyjnych i technicznych.
 Publikacjom zostanie przydzielony numer ISBN.
Uczestnicy Forum otrzymają publikacje 
(wybrane w formularzu aplikacyjnym) i certyfikat 
uczestnictwa w konferencji naukowej. 
Odpowiedzialność za treść artykułów i 
wiarygodność dostarczonych informacji ponoszą 
autorzy.
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo 
do selekcji otrzymanych materiałów w celu ich 
publikacji w monografii naukowej oraz materiałach 
pokonferencyjnych.  
Foldery, podpisane nazwiskiem i inicjałami 
autora/autorów należy nadsyłać na adres e-mail:
- dla uczestników z Ukrainy:
   gorbachon@gmail.com
- dla uczestników z Polski:
   forum.naukowe@gmail.com

      Z poważaniem, Komitet organizacyjny 
                             

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Науково-аналітичний центр 
політичних досліджень «Вектор»

Oddział Olsztyński Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

Ukraina, Lwów, 27-28 maja 2021 r. 

ВЕКТОР

Громадська організація 
«Агенція європейського 

співробітництва»

Громадська організація 
«Мережа захисту національних 
інтересів «АНТС»»

VI POLSKO-UKRAIŃSKIE FORUM NAUKOWE 
odbędzie się

w ramach projektu ERASMUS + J. MONNET 
MODULE

pt. „Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego UE: 
możliwości dla Ukrainy”

Nr 619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE

Рада молодих вчених ІГСН



DRODZY KOLEDZY!

Zapraszamy do udziału w VI Polsko-Ukraińskim 
Forum Naukowym, które odbędzie się we 
Lwowie w dniach 27-28 maja 2021 r. w ramach 
projektu „Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego 
UE: możliwości dla Ukrainy” przy wsparciu „EaP 
– Initiative” programu ERASMUS + J. MONNET 
MODULE.

Organizatorami przedsięwzięcia naukowego są 
Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu Narodowego „Politechnika 
Lwowska” (Ukraina) oraz Instytut Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie (Polska). 

Coroczne przedsięwzięcie naukowe jest 
skuteczną platformą do nawiązywania ukraińsko-
polskich stosunków, zarówno na płaszczyźnie 
edukacyjno-naukowej jak i współpracy w 
instytucjach społeczeństwa obywatelskiego oraz 
władz państwowych różnych szczebli.

Celem tegorocznego forum jest omówienie 
aktualnych problemów: politycznych, 
ekonomicznych, z zakresu bezpieczeństwa, a 
także międzyludzkiego i społeczno-kulturalnego 
wymiaru Wschodniej polityki UE, znalezienie 
efektywnych mechanizmów współpracy, 
które pomogą w realizacji proeuropejskich 
celów wyznaczonych przez Ukrainę oraz 
wzmocnienie polsko-ukraińskich stosunków 
oraz rozpowszechnianie wartości europejskich w 
państwach do których jest skierowana inicjatywa 
Partnerstwa Wschodniego. 

WAŻNE DATY
I WARUNKI UCZESTNICTWA

Data konferencji: 27-28 maja 2021 r.
Miejsce: Lwów (główny korpus Politechniki 
Lwowskiej, sala aktowa (główna aula), Lwów, 
ul. S. Bandery, 12).

Języki robocze konferencji:
   polski, ukraiński, angielski

Rejestracja uczestników: 
       27 maja 2021 r. o godz. 10.00.

Zgłoszenie uczestnictwa:
do 07.05.2021 r. należy wypełnić formularz
aplikacyjny (link poniżej) 
                http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-6

W ramach VI Polsko-Ukraińskiego Forum 
Naukowego ukaże się elektroniczna 

wersja materiałów pokonferencyjnych oraz 
monografia naukowa.

Termin nadsyłania abstraktów:  do 01.05.2021 r.
Termin nadsyłania artykułu do zbiorowej
monografi:              do 27.05.2021 r.
Termin nadsyłania artykułu do czasopisma
naukowego «Wizje humanistyczne»:
             do 05.04.2021 r.

http://science.lpnu.ua/uk/shv

 VI Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe 
odbędzie się bez opłat konferencyjnych 

 Koszty przejazdu, zakwaterowania 
i wyżywienia ponoszą uczestnicy.

TEMATYKA FORUM

Przyczyny i geneza rozwoju polityki 
wschodniej UE .
Cele, instrumenty i podstawowe formy 
realizacji polityki wschodniej UE .
Perspektywy rozwoju współpracy UE ze 
wschodnimi sąsiadami (polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwo; gospodarka i handel; 
nauka, kultura i kontakty międzyludzkie; 
demokratyzacja i przeprowadzanie 
wewnętrznych reform; współpraca regionalna 
i transgraniczna; decentralizacja i rozwój 
społeczności lokalnych, itd.).
Doświadczenia integracji europejskiej w 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
państw bałtyckich.
Partnerstwo wschodnie jako kluczowa 
inicjatywa polityki wschodniej UE .
 Perspektywy rozwoju polityki wschodniej UE 
w kontekście współczesnych geopolitycznych 
wyzwań. 
Rola młodzieży we wspieraniu i 
rozpowszechnianiu wartości europejskich. 

W ramach VI Polsko-Ukraińskiego Forum 
Naukowego odbędzie się

OKRĄGŁY STÓŁ

PT. „REGIONALNY WYMIAR INICJATYWY 
PARTNERSTWA WSCHODNIEGO UE 

NA UKRAINIE”


