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CELE I ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:
W imieniu Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej
konferencji "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", która odbędzie się w dniach 19-20
września 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Celem III Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i
globalny" jest przedstawienie przez uczestników najnowszych wyników badań poświęconych problematyce szeroko
rozumianego bezpieczeństwa, z podziałem na jego wymiar krajowy i międzynarodowy.
Celem konferencji jest również identyfikacja zakresu merytorycznego badań poświęconych poszczególnym
aspektom bezpieczeństwa prowadzonych w polskich ośrodkach akademickich.
Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem jego wymiarów z perspektywy lokalnej, regionalnej i globalnej. Przedstawiony podział odzwierciedla
priorytetowy zakres merytoryczny prezentowanych wyników badań. Przedstawiane w trakcie konferencji referaty
dotyczyć będą uwarunkowań i transformacji bezpieczeństwa, a także zmiany tego procesu z uwzględnieniem trzech
powyższych wymiarów.
Powyżej nakreślone perspektywy analizowania problematyki bezpieczeństwa przez pryzmat systemów w ujęciu
trzech poziomów obszarowych jest zarówno odzwierciedleniem paradygmatu badawczego, jak również stanowi
próbę uczynienia z konferencji płaszczyzny prezentowania najnowszych wyników badań w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa z perspektywy lokalnej, regionalnej i globalnej.

PROPONOWANA PROBLEMATYKA PANELI:
- systemy bezpieczeństwa międzynarodowego,
- wymiar lokalny, regionalny i globalny systemów bezpieczeństwa,
- uwarunkowania systemowe procesów transformacji bezpieczeństwa,
- perspektywa teoretyczna i metodologiczna badań nad systemami bezpieczeństwa,
- zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa z perspektywy systemowej,
- poziomy systemowej analizy bezpieczeństwa,
- sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego,
- mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego
systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego,
- instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego;
- nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu,
- prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi,
- uwarunkowania geopolityczne i systemowe zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

CELE I ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:
Zgłoszenia udziału w konferencji
Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
http://tinyurl.com/y2upka6k
Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.
Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna dla pracowników naukowych wynosi 500 złotych.
Opłata dla doktorantów wynosi 450 zł.
Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad, druk materiałów pokonferencyjnych oraz pozostałe koszty
organizacyjne. Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019.
Wpłaty należy dokonać na rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.
Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:
Konto:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
98 1240 4722 1111 0000 4858 6669
dopisek: „III JKB: imię i nazwisko uczestnika”
Ważne terminy:
- do 30 czerwca 2019 r. – przesłanie formularza zgłoszeniowego do organizatorów,
- do 5 lipca 2019 r. – informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu
- do 31 lipca 2019 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej
- 19-20 września 2019 r. – obrady konferencyjne
Miejsce obrad:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a.
Języki robocze konferencji:
- polski,
- angielski.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr Piotr Bajor – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Artur Gruszczak
Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski
Dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ
Dr hab. Marek Czajkowski
Dr hab. Paweł Frankowski
Dr hab. Adrian Tyszkiewicz
Dr Mateusz Kolaszyński
Dr Arkadiusz Nyzio
Mgr Marcin Szymański
Mgr Dominik Jurczak
Mgr Piotr Orłowski
Kontakt e-mailowy: jpb@uj.edu.pl
dr Piotr Bajor: piotr.bajor@uj.edu.pl
Wszelkie informacje na temat konferencji dostępne są na stronie Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ pod
adresem: www.zbn.inp.uj.edu.pl/3jkb

