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IDEA PRZEWODNIA
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII
„ODSŁONY POLITYKI”

I

dea organizacji kongresów politologicznych w Polsce, zainicjowana przez
Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, została po raz pierwszy zrealizowana w 2009 roku:
w I Ogólnopolskim Kongresie Politologii, zorganizowanym przez Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wzięło
udział ok. 700 politologów z polskich ośrodków naukowo-dydaktycznych.
Trzy lata później, za sprawą Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w II Ogólnopolskim Kongresie Politologii uczestniczyło już ponad 1000 osób. Trzeci Ogólnopolski
Kongres Politologii odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w Krakowie. Organizatorem głównym jest tym razem Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współdziałający z Komitetem Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem
Nauk Politycznych (nie tylko z jego Zarządem Głównym, ale także z Zarządem
jego Oddziału Krakowskiego).
Przyjęta od początku otwarta formuła sprawia, że w kongresach brali udział przedstawiciele rozmaitych nurtów i szkół politologicznych, a także
specjaliści z zakresu stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz studiów nad regionami świata. Ich obecność, wspólne
debaty i spory, wymiana argumentów, były wyraźnym sygnałem aktualności
przekonania o potrzebie integracji zróżnicowanej, złożonej i wieloaspektowej
nauki o polityce. Ten integracyjny charakter wyrażały tematy dwóch pierwszych kongresów: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie oraz
Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Nawiązując do tej
otwartej tradycji, temat III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii brzmi „Odsłony polityki”.
Przyjęty temat wyrasta z przeświadczenia Organizatorów, że współczesna
politologia jest dyscypliną wewnętrznie zróżnicowaną, złożoną z rozmaitych
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podejść badawczych, w ramach której współistnieją odmienne szkoły i nurty
badawcze, których zwolennicy poszukują i budują pomosty łączące także ich
dyscyplinę i dyscypliny pokrewne, w przekonaniu, że politolog pragnący opisać, wyjaśnić, przewidzieć czy zrozumieć zjawiska polityczne powinien znaleźć
wspólny język z historykiem, filozofem, prawnikiem, ekonomistą, socjologiem,
psychologiem i specjalistami z innych jeszcze dyscyplin znajdowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych, bo badanie polityki i myślenie
o polityce nie jest sprawą jednostronną, dostępną jedynie wąsko wykwalifikowanej grupie ekspertów, lecz wymaga znajomości i wykorzystania rozmaitych
metod badawczych począwszy od warsztatu humanisty, a skończywszy na
statystycznych technikach nauk społecznych. Powodem takiego stanu rzeczy
są „odsłony polityki”, istnienie zjawiska wieloaspektowego, zróżnicowanego,
historycznego, syndromatycznego, uwikłanego w różnie pojmowane wartości
i zmieniającego się pod wpływem ludzkich działań. Polityka ukazuje się nam
w różnych odcieniach, odmianach, wreszcie „odsłonach”. Nie jest jednolita
i spójna, pozbawiona wewnętrznych spękań i złożoności, ukazując się w różnych kontekstach, sytuacjach, okolicznościach, jawi się inaczej. Można na nią
spoglądać z różnych punktów, różnie ją badać i różne jej „odsłony” prezentować.
Tak określony temat pozwala wskazać główne cele III Ogólnopolskiego
Kongresu Politologii. Należą do nich:
• odsłanianie polityki w jej różnych odmianach z uwzględnieniem tra-

dycyjnych badań instytucjonalno-prawnych, normatywnych, behawioralnych, przy wykorzystaniu m.in. wiedzy o stosunkach międzynarodowych, regionach, bezpieczeństwie, komunikacji;
• poszukiwanie punktów wspólnych w refleksji nad polityką podejmowanej w ramach rozmaitych subdyscyplin nauk o polityce oraz dyscyplin pokrewnych;
• prezentacja aktualnego dorobku polskich nauk o polityce;
• wskazanie obszarów i zagadnień szczególnie istotnych dla współczesnych nauk o polityce.
Do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Politologii zapraszamy specjalistów podejmujących refleksję nad polityką, nie tylko profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i doktorantów, ale także magistrów i studentów,
ekspertów i praktyków, wszystkich tych, którzy podejmują w swoich badaniach
i aktywności dydaktycznej problemy związane z rozmaitymi zjawiskami politycznymi.
Komitet Organizacyjny
III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii
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RADA NAUKOWA
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII
„ODSŁONY POLITYKI”
prof. dr hab. Janusz Adamowski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
prof. dr hab. Roman Bäcker – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tadeusz Bodio – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
dr Marceli Burdelski – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
prof. dr hab. Andrzej Chodubski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Czarny – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Erhard Cziomer – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Aniela Dylus – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
prof. dr hab. Józef Maciej Fiszer – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Jan Iwanek Prof. UŚ – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
ks. prof. dr hab. Helmut Juros – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Mirosław Karwat – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Prof. UJK – Polskie Towarzystwo
Nauk Politycznych
Dr hab. Kazimierz Kik Prof. UJK – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
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prof. dr hab. Bogdan Koszel – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer – Komitet Nauk Politycznych Polskiej
Akademii Nauk
prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
dr Adam Marszałek – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Edward Olszewski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Krzysztof Pałecki – Przewodniczący Honorowy Komitetu
Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marek Pietraś – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
prof. dr hab. Adam Rotfeld – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii
Nauk
Dr hab. Teresa Sasińska-Klas Prof. UJ – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
dr hab. Andrzej Stelmach prof. UAM – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Dr hab. Stanisław Sulowski Prof. UW – Komitet Nauk Politycznych Polskiej
Akademii Nauk
Dr hab. Grażyna Ulicka Prof. UW – Przewodnicząca Prezydium Komitetu
Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Tadeusz Wallas prof. UAM – Komitet Nauk Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
dr Anna Wierzchowska – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Komitet Nauk Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej
Akademii Nauk
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KOMITET ORGANIZACYJNY
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII
„ODSŁONY POLITYKI”
prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
III Kongresu Politologii, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek – Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński – Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr Adrian Tyszkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
dr Paweł Ścigaj – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
dr Anna Jach – sekretarz III Kongresu Politologii, Instytut Rosji i Europy
Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Ewa Myślak – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Maciej Turek – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Jakub Żurawski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
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22 WRZEŚNIA 2015
OTWARCIE
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII
„ODSŁONY POLITYKI”
Aula Duża, Auditorium Maximum,
ul. Krupnicza 33

11.00 – 11.20 POWITANIE GOŚCI

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak,
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski,
Prezydent Miasta Krakowa

Dr hab. Grażyna Ulicka Prof. UW,
Przewodnicząca Prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Roman Bäcker,
Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruni

11.20 – 11.40 WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH PTNP

Prof. dr hab. Roman Bäcker,
Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

— 11 —

dr hab. Tadeusz Wallas Prof. UAM
I Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.40 – 12.00 Z HISTORII NAUK POLITYCZNYCH NA
UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Prof. dr hab. Andrzej Zięba
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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SESJA PLENARNA – CZĘŚĆ I
GRANICE NAUK O POLITYCE
JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ
(moderator: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta)
22 września, godz. 12.00-14.00,
Aula Duża, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Autor/Autorzy

Tytuł referatu
Nauki o polityce publicznej – cztery lata
rozwoju w symbiozie z politologią
Między politologią i komunikologią.
Razem czy osobno? Przypadek studiów
porównawczych nad relacjami polityki
i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Konstanty Adam
Wojtaszczyk

Nauki o polityce – istota i granice
tożsamości dyscypliny

Uniwersytet Warszawski

Dlaczego pytanie o granice politologii jest
ważne?
Przestrzeń badawcza nauki o stosunkach
międzynarodowych

Dr hab. Grażyna Ulicka Prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marek Pietraś
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
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SESJA PLENARNA – CZĘŚĆ II
WYZWANIA METODOLOGII NAUK O POLITYCE
(moderator: Prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński)
22 września, godz. 17.00-19.00,
Aula Duża, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Normatywne i empiryczne teorie
demokracji

Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski
Prof. dr hab. Roman Bäcker

Problem badawczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia
polityczności

Uniwersytet Warszawski

Nauki społeczne? Po co nam one?

Prof. dr hab. Barbara
Krauz-Mozer

Prof. dr hab. Mirosław Karwat

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Najnowsze wyzwania w metodologii
i badaniach w zakresie nauk społecznych

Dr hab. Teresa Sasińska-Klas Prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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23 WRZEŚNIA 2015
9.00-10.30 SESJE PANELOWE – CZĘŚĆ I
BILANS 25-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI
SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ
(moderator: Prof. dr hab. Jerzy Kornaś)
Zagadnienia poruszane w panelu dotyczyć będą oceny wybranych aspektów polskiej transformacji społeczno-politycznej. Będą to następujące zagadnienia: demokratyzacja systemu ustrojowego RP, uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, rola i funkcjonowanie grup interesów w Polsce, wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego RP, wyzwania
stojące przed polską polityką zagraniczną.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 55, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Demokratyczna modernizacja systemu
ustrojowego RP

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Czynniki kształtujące funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Polska polityka zagraniczna a współpraca
regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014

Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek
Prof. PAN
Polska Akademia Nauk

Wybrane problemy bezpieczeństwa
wewnętrznego RP

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Grupy interesu i ich wpływ na funkcjonowanie polskiego systemu politycznego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Polityka zagraniczna Polski w koncepcji
Prawa i Sprawiedliwości (2005-2015)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Dr hab. Joanna Dzwończyk

Dr Dominika Karwoth-Zielińska,
Dr Karolina Kotulewicz
Dr Agnieszka Latosińska
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CZYNNIK RELIGIJNY W POLITYCE WEWNĄTRZPAŃSTWOWEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEŁOMIE DRUGIEGO
I TRZECIEGO TYSIĄCLECIA, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko)
Głównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i analityczne narzędzie, za pomocą którego w ramach nauk humanistycznych i społecznych badane
są relacje między religią i nowoczesnością, w tym między religią i polityką. Przez ten pryzmat dokonuje się ocen sytuacji w różnych kręgach kulturowo-cywilizacyjnych. Jak się wydaje,
w związku z nasileniem procesów globalizacyjnych na przełomie Drugiego i trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia zarówno z próbami kontestacji tego, co określamy jako sekularyzacja,
jak i narastania nowych procesów i zjawisk, które nie powinny umknąć uwadze politologów.
Namysł badawczy zostanie skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zaważyły na
miejscu religii we współczesnym świecie i związanych z nim dylematach. Dyskutowane będą
między innymi takie zagadnienia jak: wyodrębnianie się i funkcjonowanie rozmaitych form
religii publicznych oraz ich skutki społeczne i polityczne; różnorodność form współczesnego
fundamentalizmu religijnego; ideologia dżihadyzmu; czynnik religijny jako narzędzie mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej; czynnik religijny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; czynnik religijny jako
stabilizator/zagrożenie dla systemów demokratycznych.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 103, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Działalność Ruchu Społecznego Intronizacji
Jezusa Na Króla Polski
Religia i geopolityka we współczesnym
świecie

Mgr Łukasz Jędrzejski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr hab. Jarosław Macała
Prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Maria
Marczewska-Rytko

Religia obywatelska w Stanach
Zjednoczonych Ameryki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wolność religijna jednostek
w programach wyborczych polskich partii
parlamentarnych w 2011 roku
Religijny wymiar współczesnych ruchów
secesjonistycznych w USA

Mgr Paweł Miszczuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Marcin Pomarański

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

— 16 —

DEMOKRACJA A EWALUACJA
(moderator: Dr hab. Leszek Korporowicz Prof. UJ)
Jedną z ważkich odsłon polityki jako świadomej strategii osiągania celów we wszystkich dziedzinach życia społecznego jest konceptualizacja i praktyka stosowanych badań ewaluacyjnych,
a więc polityka i kultura ewaluacyjna, która „odsłania” swój rozwojowy ale często dysfunkcjonalny a nawet antydemokratyczny charakter. Celem panelu będzie ukazanie badań ewaluacyjnych jako praktyki konstruowania stosunków władzy ukrywających często swoją faktyczną
funkcję i rzeczywiste cele. Krytyczna analiza tego typu działań ujawnić powinna zarówno
możliwości jak i zagrożenia „działań ewaluacyjnych” jako interwencji w proces zmiany społecznej wymagającej wysoce niezależnej i uwolnionej od eurokratycznego technokratyzmu
wyobraźni społecznej o własnej autonomii i własnym kodzie dyskursu publicznego. Wyzwaniem, przed jakim staną uczestnicy panelu będzie diagnoza rzeczywistości współczesnych badań ewaluacyjnych widzianych w kategoriach procesu społecznego o własnej podmiotowości
i przedmiotowości, szczególnie w perspektywie realnych mistyfikacji, manipulacji, dysfunkcji,
ale i korekty żywego systemu demokratyzacji w realnych transformacjach wielorakich odsłon
życia społecznego dzisiejszej Polski i jej europejskiego kontekstu.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 108, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Podmiotowy potencjał ewaluacji

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

Społeczna misja ewaluacji

Dr Sylwia Jaskuła

Dr hab. Leszek Korporowicz Prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ewaluacja jako jeden z elementów
kreowania polityki spójności w Polsce

Politechnika Śląska w Gliwicach

Partycypacyjność w ewaluacji

Dr Iwona Sobieraj Uniwersytet Opolski

Mgr Marcin Sławiński

DEMOKRACJA WEWNĄTRZPARTYJNA, CZ. I
(moderatorzy: Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł,
Dr Maria Wincławska)
Panel sekcji PTNP „Partie i systemy partyjne”. W przeszłości decyzje wewnętrzne partii politycznych podejmowane były za zamkniętymi drzwiami („sekretny ogród polityki” M. Gallagher, M. Marsh). Współcześnie, za sprawą zmian w zakresie udziału poszczególnych struktur
partyjnych w podejmowaniu decyzji, zwiększyła się jawność procesów zachodzących wewnątrz
partii. Demokracja przedstawicielska jest uzupełniana, a nawet wypierana przez demokrację
bezpośrednią (prawybory, referenda wewnątrzpartyjne etc.). Wielu badaczy zwraca uwagę
na zmniejszanie się znaczenia organów przedstawicielskich oraz działaczy średniego szczebla
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z jednej strony oraz umacnianie roli elit partyjnych i członków partii - z drugiej. Członkowie,
a czasami też sympatycy partii włączani są w wybór lidera partii, tworzenie programu czy
selekcję kandydatów w wyborach do władz publicznych. Wzmacnianie tej płaszczyzny aktywności partii (party on the ground) prowadzi na ogół do dalszego wzrostu znaczenia elit partyjnych, ponieważ rola zatomizowanych członków ogranicza się najczęściej do legitymizowania decyzji podjętych przez grupę polityków kierujących partią. Wśród zagadnień, na których
chcemy skupić uwagę znajdują się: (1) pozycja członków w strukturze partyjnej oraz ich udział
w procesie decyzyjnym partii, (2) rola struktur średniego szczebla oraz ich wpływ na decyzje
partii politycznych, (3) charakter przywództwa partyjnego, (4) pozycja frakcji parlamentarnej
i parlamentarzystów w strukturze partii, (6) funkcje wypełniane przez organy przedstawicielskie szczebla centralnego (Kongresy, Rady), (7) relacje między strukturami różnych szczebli
partii politycznych, (8) udział poszczególnych struktur partyjnych w procesie wyboru lidera,
tworzeniu programu partii oraz selekcji kandydatów.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 210, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Demokracja wewnątrzpartyjna – dylematy
i sprzeczności
System FPTP, demokracja wewnątrzpartyjna a nominacje kandydatów w wyborach
– studium brytyjskiego i kanadyjskiego
przypadku
Demokratyzacja selekcji kandydatów
w partiach politycznych w Polsce na tle
trendów światowych

Prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Małgorzata Kaczorowska

Uniwersytet Warszawski

Dr Maciej Hartliński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Formalne i nieformalne zasady selekcji kandydatów w wyborach do władz publicznych
w polskich partiach politycznych
Zmiany w zakresie wyboru liderów partii
politycznych

Dr hab. Anna Pacześniak

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DIALEKTYKA JAKO METODA KRYTYCZNEJ ANALIZY
POLITYKI, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Mirosław Karwat)
Walory poznawcze dialektyki jako metody naukowej. Zastosowanie jej w analizie życia politycznego (w wymiarze globalnym, jak i wewnętrznym) – w kategoriach sprzeczności, antynomii, autonegacji, paradoksów.
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23 września, godz. 9.00-10.30,
Sala konferencyjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Antynomie i paradoksy jako narzędzie
interpretacji polityki

Uniwersytet Warszawski

Dialektyczna perspektywa w socjobiologicznej interpretacji polityki

Uniwersytet Gdański

Dialektyczny związek władzy i wolności
w teorii działania H. Arendt

Uniwersytet Zielonogórski

Dialektyka przywództwa politycznego
Antynomie współczesnej demokracji

Prof. dr hab. Mirosław Karwat
Dr hab. Jarosław Nocoń Prof. UG
Dr Piotr Łukomski

Dr hab. Filip Pierzchalski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dr Marcin Tobiasz

Uniwersytet Warszawski

EMOCJE W POLITYCE, CZ. I
(moderator: Dr Franciszek Czech)
W ostatnim okresie myślenie o emocjach rozwinęło się w dwóch kierunkach. Po pierwsze, za
sprawą badań neurologicznych (m.in. A. Damasio) zaczęto zupełnie inaczej patrzeć na istotę procesów emocjonalnych oraz na ich związki z myśleniem racjonalnym. Emocje przestały
być postrzegane jako zaprzeczenie racjonalności. Po drugie, problematyka emocji coraz częściej zaczęła być przedmiotem studiów innych nauk społecznych niż psychologia. Ten swoisty
monopol najpierw (nie licząc takich wczesnych koncepcji jak psychologia tłumu) przełamali
socjologowie (A. Hochschild, J. Turner) oraz historycy (J. Bourke) i antropologowie. W naukach o polityce problematyka emocji wciąż pojawia się stosunkowo rzadko, w sposób niezbyt
pogłębiony i raczej na marginesie innych badań. Niemniej jednak i w tym wypadku znaleźć
można przejawy rosnącego zainteresowania omawianą kwestią. Najlepszym na to dowodem
jest ogromna kariera eseju Dominika Moisiego opublikowanego w Polsce pod tytułem „Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat” (Warszawa
2011). Trudno się dziwić, że tak się dzieje, jeżeli wziąć pod uwagę, iż emocje są nierozerwalnie
związane z wszelkimi aspektami polityki od wyborów i walki o władzę, przez jej sprawowanie
i egzekwowanie, po upadek i zmianę reżimu. W zasadzie każde wydarzenie polityczne może
zostać odczytane przez pryzmat emocji. W trakcie obrad grupy panelowej przewidziane jest
miejsce zarówno dla referatów podejmujących wątki teoretyczne dotyczące rozumienia i roli
emocji w polityce, jak i na studia przypadków tych wydarzeń i procesów politycznych, w których emocje odgrywają ważną rolę oraz pozwalają uchwycić jakiś istotny aspekt politycznej
emocjonalności.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 212, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

O konsekwencjach politycznych atmosfery
strachu

Uniwersytet Warszawski

Zachowania polityków wykraczające poza
ogólnie przyjęte normy protokołu dyplomatycznego – „wpadki” czy zamierzone
zachowania?
Kultura upokorzenia a rewanż. Analiza
publikacji Instytutu Al-furqan oraz Al-hayat
Media Center
Emocje w upadłym kraju – przypadek Republiki Środkowej Afryki

Dr hab. Jacek Ziółkowski

Dr Joanna Modrzyńska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Karolina Wojtasik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Edyta Łubińska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ENERGIA I SUROWCE ENERGETYCZNE
W DEBACIE POLITYCZNEJ
(moderator: Dr Marcin Tarnawski) –
sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
Nie ulega wątpliwości, że współczesna debata naukowa nad polityką nie może się obejść bez
refleksji nad energią, a w szczególności źródłami jej pozyskiwania. Wszystkie sporne kwestie
współczesnego świata poruszają tematykę energii i surowców: polska polityka jest zaangażowana w poprawę bezpieczeństwa energetycznego, priorytetem UE stają się odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, pomimo sporów na tle Ukrainy, stosunki unijno-rosyjskie zdeterminowane są przez kwestie surowców strategicznych (gazu ziemnego), front walki o
przywództwo w światowej polityce przesunął się na tanie surowce (gaz łupkowy i ropa łupkowa w Stanach Zjednoczonych), priorytetem działań Chin na arenie międzynarodowej jest dostęp do zasobów energetycznych (co szczególnie widać w Afryce), terytorium o które toczyć się
będzie spór staje się na naszych oczach Arktyka (właśnie ze względu na zasoby energetyczne).
Współcześnie energia i surowce strategiczne odgrywają ważną rolę w formułowaniu koncepcji
i strategii politycznych wielu państw. Surowce przekształcają relacje polityczne, determinują
możliwości gospodarczego rozwoju oraz zdolności projekcji politycznych celów, a ich niedobór
stanowi źródło sporów i konfliktów - regionalnych i międzynarodowych. Celem badawczym
panelu jest pogłębiona analiza wpływu zapotrzebowania na energię na bezpieczeństwo energetyczne państwa, ewolucja sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych oraz
powiązań politycznych i globalnych zależności surowcowych a także implikacji niedoboru źródeł energii jako źródła kryzysu politycznego. Energia staje się jednym ze strategicznych czynników kształtujących światowy system polityczny i gospodarczy.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 315, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Miejsce polityki w procesie zaspokajania
potrzeb bezpieczeństwa energetycznego

Uniwersytet Wrocławski

Międzynarodowe instytucje współpracy
energetycznej i ich rola w zarządzaniu
bezpieczeństwem energetycznym
Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe a bezpieczeństwo energetyczne w II dekadzie XXI
wieku
Unia Europejska w procesie transformacji
energetycznej ku gospodarce niskoemisyjnej
2050

Prof. dr hab. Andrzej Czajowski
Mgr Wojciech Jędrzejewski

Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Marcin Lasoń Prof. KA
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
Dr hab. Tomasz Młynarski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

LNG - geopolityczne konsekwencje zmian
na rynkach energii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Partie eurosceptyczne wobec unijnej
polityki klimatycznej

Politechnika Opolska

Dr Marcin Tarnawski

Dr Filip Tereszkiewicz

EUROPEIZACJA POLITYK PUBLICZNYCH, CZ. I
(moderator: Dr hab. Rafał Riedel)
Europeizacja polityk publicznych nie doczekała się kompletnej analizy pozwalającej zdiagnozować jej stan w poszczególnych politykach sektorowych. W konsekwencji, uczestnicy panelu
podejmą się ustalenia stopnia (i charakteru) europeizacji w poszczególnych politykach publicznych w Polsce. Odnosząc się do naukowego sposobu definiowania obszaru zainteresowań tego
fragmentu studiów europejskich, w najprostszym rozumieniu można definiować europeizację jako adaptację wewnętrzną do procesu integracji europejskiej. Taką definicję zastosowała
m.in. Helen Wallace, która już w 1971 r. przyjęła następującą definicję: potencjalny wpływ
integracji europejskiej na wewnątrzpaństwowe relacje międzyinstytucjonalne. Co ważne interesujące, już wówczas zauważyła, że integracja europejska nie prowadzi automatycznie
do konwergencji pomiędzy państwami narodowymi, ponieważ mają one zakorzenione zbyt
głębokie różnice w tradycji administracyjnej i kulturze politycznej, co determinuje proces ich
przystosowywania się do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej i reakcji na zmieniające
się otoczenie. Wiele późniejszych studiów empirycznych potwierdziło tę hipotezę. Prowadziło
to badaczy europeizacji do przyjęcia definicji – uznawanej już dziś za klasyczną – pozwalającej widzieć europeizację jako postępujący proces integracji europejskiej, który wywołuje
swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa członkowskie, ich obywateli, instytucje
i inne), która podlega następnie mediacji za pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrz-krajowych, a następnie przynosi konkretne efekty w postaci zmian w polityce wewnętrznej.
W analizowaniu stopnia zeuropeizowania polityk publicznych mamy do czynienia z wieloma
zmiennymi, spośród których najważniejsze wydają się: czas, poszczególna polityka sektorowa
i konkretne państwo członkowskie. Zmienne te, jak również wiele innych, stanowić będą podstawę debaty podczas panelu.
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23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityka innowacyjności w procesie
europeizacji: od konceptualizacji do
operacjonalizacji

Dr Joanna Dyduch

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Ewa Nowak

Europeizacja polityki audiowizualnej
i medialnej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Tomasz Słupik

Europeizacja polityki społecznej UE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Europeizacja polskiej polityki zagranicznej
Europeizacja Wspólnej Polityki Rolnej

Dr Monika Sus

Hertie School of Governance

Dr Monika Szkarłat

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

GRANICE I POGRANICZA WE WSPÓŁCZESNEJ
POLITOLOGII, CZ. I
(moderator: Dr Wojciech Opioła)
Wymienione w tytule kategorie od co najmniej kilkunastu lat są istotnym problemem badawczym politologii, w szczególności badań nad integracją polityczną i gospodarczą, funkcjonowaniem euroregionów, transgranicznością, polityką lokalną i regionalną na obszarach przygranicznych i transgranicznych, publiczną dyplomacją miast i regionów podzielonych granicą,
specyfiką społeczeństwa obywatelskiego w regionach pogranicza. W ramach tak zarysowanego
problemu proponujemy panelistom następujące zagadnienia: historia badań nad granicami
i pograniczami w Polsce i na świecie, współczesne teorie dotyczące granic i pograniczy, pogranicze jako interdyscyplinarna kategoria badawcza, pogranicza z perspektywy nie-europejskiej, Europa Środkowa w paradygmacie pogranicza, polityczne aspekty funkcjonowania
miast podzielonych granicą państwową, funkcjonowanie społeczności pogranicza w reżimach
demokratycznych i autorytarnych, polityka transgraniczna i regionalna UE, problemy pamięci
zbiorowej i tożsamości mieszkańców regionów przygranicznych, zarządzanie granicami, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych regionach świata (np. USA – Meksyk, granice
zewnętrzne UE), ruchy separatystyczne i mniejszości etniczne we współczesnej Europie.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 209, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Przestrzeń Schengen a bariery ograniczające swobody przemieszczania się w obrębie
wewnętrznych granic Unii Europejskiej
Konwencja Madrycka – Konwencja
z Niamey: europejski wzorzec dla Afryki
Reprezentacja interesów regionu na
przykładzie Związku Miast Bałtyckich

Dr Grzegorz Balawajder

Uniwersytet Opolski

Dr hab. Hanna Dumała

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Robert Radek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zewnętrzne granice UE jako szczególny typ
granic politycznych. Wyzwania definicyjne
w odniesieniu do strefy Schengen
Kwantytatywne i kwalitatywne zmiany we
współpracy transgranicznej województwa
opolskiego

Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus

Uniwersytet Opolski

KOBIETY W POLITYCE/WOMEN IN POLITICS
(moderator: Dr hab. Monika Banaś)
Celem panelu jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji o roli kobiet w kształtowaniu współczesnej polityki – zarówno tej wewnętrznej, realizowanej na polu krajowym, jak i zewnętrznej,
formowanej na płaszczyźnie międzynarodowej. Do debaty zapraszamy naukowców chcących
podzielić się własną refleksją nad tytułowym fenomenem-obecnością kobiet w życiu politycznym (krajowym, w tym: lokalnym i regionalnym) oraz międzynarodowym, formą/formami
tego uczestnictwa oraz specyfiką. Ważnym będzie także namysł nad przyczyną (przyczynami)
– w pewnych wypadkach – słabej reprezentacji kobiet w polityce.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 22, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Partycypacja polityczna kobiet na holenderskiej scenie politycznej. Refleksje i wnioski
Społeczne i polityczne uwarunkowania elity
kobiecej w rządach III RP

Dr Violetta Gul-Rechlewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Krystyna Leszczyńska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
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Obecność kobiet w nieodpłatnych audycjach
wyborczych radia publicznego na przykładzie wyborów do PE na Lubelszczyźnie
w 2014 roku
Kobiety i władza jako sfera zainteresowania
polskich ośrodków eksperckich
Kobiety we współczesnej polityce Grecji

Dr Agnieszka Łukasik-Turecka

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Dr hab. Monika Ślufińska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

KORELACJA MEDIÓW I POLITYKI – MODELE WZAJEMNEJ
komunikacji (moderator: Prof. dr hab. Iwona Hofman)
Panel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, w którym dyskusja koncentrować się
będzie nad mechanizmami tworzenia medialnego obrazu polityki i ich konsekwencjami. Podjęta zostanie próba ukazania wieloaspektowości zjawiska.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 16, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Mediatyzacja polityki: szanse i zagrożenia

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech Prof. SGH

Znaczenie mediów w kształtowanie społecznego wizerunku polityki. Doświadczenia
niemieckie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ks. dr hab. Michał Drożdż

Etyczność medialnej „produkcji”
wizerunków polityków

Prof. UP JPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Mediatyzacja lokalnych kampanii
wyborczych w dobie cyfrowej cywilizacji

Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Polityka a media: redystrybucja i decentralizacja siły mediów w epoce cyfrowej

Uniwersytet Warszawski

Media w służbie terroru. Analiza oficjalnych
publikacji tzw. Państwa Islamskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Alicja Jaskiernia
Dr Karolina Wojtasik
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KRESY WSCHODNIE W MYŚLI POLITYCZNEJ
POLSKIEJ I OBCEJ, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Bogumił Grott)
Poglądy polityczne zawarte w programach partii politycznych, myśli polityków oraz działania
poszczególnych państw dotyczące ziem określanych tradycyjnie w Polsce, jako Kresy Wschodnie.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 5, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Poglądy Oswalda Balzera (1858-1933) na
kwestię ruską

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tatarzy polsko-litewscy jako mieszkańcy
Kresów Wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej

Dr hab. Piotr Biliński Prof. UJ
Dr hab. Selim Chazbijewicz

Prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Dr Aneta Dawidowicz

Ludność kresowa w myśli politycznej
Stronnictwa Narodowego (do 1939)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Kresy Wschodnie we współczesnej
białoruskiej myśli politycznej

Dr Helena Giebień

Uniwersytet Wrocławski

Białoruś w koncepcji polskiej polityki
wschodniej Krzysztofa Skubiszewskiego
w latach 1990-1993

Mgr Anna Włodarczyk

Uniwersytet w Białymstoku

MIĘDZY DEMOKRACJĄ A NIEDEMOKRACJĄ: PRZYPADKI
SYSTEMÓW HYBRYDALNYCH
(moderator: Prof. dr hab. Marek Bankowicz)
Kryzys demokracji przedstawicielskiej może stać się początkiem funkcjonowania demokracji
hybrydowej. Poza typami ustrojów idealnych można wskazać na reżimy mozaikowe, łącząc
elementy wielu różnych struktur systemowych. Zamysłem proponowanego panelu są rozważania nad przykładami systemów hybrydalnych występujących na styku demokratycznych
i niedemokratycznych ustrojów państwowych. Nader często mają one demokratyczną formę
ustrojową, lecz autorytarną w treści politykę. Procedury demokratyczne pełnią rolę fasadową,
zaś rzeczywista władza należy do wąskich kręgów oligarchicznych podejmujących działania
sytuujące się poza wszelką kontrolą.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kryzysy legitymacji władzy w postradzieckich reżimach hybrydowych – ujęcie neopatrymonialne

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Demokracja podstawowa (ang. basic
democracy) pakistańska „trzecia droga” czy
miękki autorytaryzm?
Autorytaryzm – trzeci system polityczny we
współczesnym świecie
Reżimy hybrydalne między demokracją
autorytaryzmem. Próby ujęcia kategorii
teoretycznej
Turcja jako przykład „konkurencyjnego
autorytaryzmu”? Testowanie koncepcji
Levitsky’ego i Maya
Demontaż systemu hybrydalnego
Hongkongu?

Dr Rafał Czachor

Dr hab. Aleksander Głogowski.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Waldemar Paruch

Prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Mgr Maryana Prokop

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Jakub Wódka

Polska Akademia Nauk

Dr Łukasz Zamęcki

Uniwersytet Warszawski

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE I EUROPIE.
ASPEKTY POLITYCZNE I SPOŁECZNE, CZ. I
(moderatorzy: Prof. dr hab. Andrzej Sakson,
Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk)
Podstawowy problem badawczy zawiera się w pytaniu o to jakie są najważniejsze aspekty polityczne i społeczne związane z funkcjonowaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie. Zgłaszający panel oczekują, że wezmą w nim udział badacze z Polski i innych
krajów europejskich. Prezentacja wyników badań jest otwarta dla wszystkich, których prace
badawcze skoncentrowane są na tematyce panelu.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 7, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityka państwa polskiego wobec
mniejszości romskiej w ostatniej dekadzie

Dr hab. Anita Adamczyk Prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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Podmiotowość polityczna mniejszości
narodowych na Warmii i Mazurach w latach
1989-2010
Przyzwolenie wobec uczestnictwa
mniejszości w polskim życiu społeczno-politycznym. Badania empiryczne
Życie codzienne polskiej grupy etnicznej
w Wielkiej Brytanii po 2004 roku

Diaspora islamska w laickiej Francji

Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Dr Maja Biernacka

Uniwersytet w Białymstoku

Dr Magdalena Bierzyńska-Sudoł

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dr Sławomir Dorocki,
Mgr Paweł Brzegowy

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

NAWIGATORY WYBORCZE (VOTING ADVISORY
APPLICATIONS, VAA) – METODY, APLIKACJE, WYNIKI
(moderatorzy: Dr hab. Agnieszka Hess,
Dr Dominika Kasprowicz, Dr Wojciech Gagatek)
Voting Advice Applications (VAA) to zamieszczane w Internecie nawigatory, które mają na
celu dostarczenie wyborcom czytelnej informacji gdzie, w politycznej przestrzeni lokują się ich
poglądy oraz w jakim zakresie są one zbieżne ze stanowiskami komitetów wyborczych startujących w danych wyborach. Wszystko w formie przejrzystej i atrakcyjnej grafiki, bazującej na algorytmach zaczerpniętych z przestrzennych teorii głosowania. W ostatniej dekadzie,
nawigatory wyborcze dosłownie podbiły Europę zdobywając miliony użytkowników, a przez
swoich twórców uznawane są za politologiczną odpowiedź na strukturalne wyzwania stojące
przed demokracjami przedstawicielskimi, jakimi są spadek liczby osób aktywnie angażujących
się w politykę czy spadająca frekwencja wyborcza. Równocześnie ich popularność wywołała
dyskusje na temat (niejawnych) metod ich projektowania, sposobów aplikacji oraz wpływu
na polityczną rzeczywistość. Od prawie dekady nawigatory służą także polskiemu wyborcy
dostarczając cennych informacji z zakresu zachowań wyborczych, komunikacji politycznej czy
nowoczesnych (internetowych) form partycypacji. Te i inne tematy zostaną omówione podczas
panelu, którego uczestnikami będą twórcy i eksperci polskich edycji projektów: EuandI, EUProfiler, EUVOX Polska oraz Barometru Wyborczego.

23 września, godz. 9.00-10.30, s. 21,
Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Autor/Autorzy

Tytuł referatu
Voting Advisory Application jako
alternatywne źródła informacji wyborczej
i komunikacji politycznej
VAAs for friends – social media generated
network data
Dylematy tworzenia nawigatorów wyborczych na przykładzie projektów EU Profiler
i euandi
Mapping parties, mapping voters.
Ideological dimensions in the PE elections
in Poland (based on EUVOX VAA)
BAROMETR WYBORCZY – aplikacja
internetowa typu VAA jako alternatywna
forma komunikacji politycznej w wyborach
samorządowych
Wyjaśnianie a kreowanie rzeczywistości
politycznej: wyzwania kodowania partii
politycznych - EU Profiler i euandi

Dr hab. Agnieszka Hess

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Uwe Serdult

Centre for Research on Direct Democracy

Dr hab. Wojciech Gagatek
Uniwersytet Warszawski
Dr Dominika Kasprowicz

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Jonathan Wheatley
Centre for Research on Direct Democracy
Dr Lucyna Słupek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

OBLICZA POLITYKI LOKALNEJ – REGUŁY WYBORCZE,
AKTORZY, PARTYCYPACJA, CZ. I
(moderator: Dr hab. Maciej Drzonek)
W 2015 r. mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. W zamierzeniu podczas panelowej dyskusji miałaby zostać podjęta problematyka współczesnej polskiej
polityki lokalnej, jednakże jest oczywiste, że trudno ją opisywać i analizować bez odniesień do
praktyki i wzorców jej funkcjonowania w innych krajach europejskich. Celem panelu jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez jego uczestników oraz dyskusja naukowa,
która miałaby ogniskować się wokół sformułowanych w tytule panelu zagadnień badawczych.
Po pierwsze, interesujące będzie przyjrzenie się regułom wyborczym, na podstawie których
w polityce lokalnej pojawiają się reprezentanci społeczności lokalnych (Kodeks wyborczy, ale
również wcześniejsze modyfikacje w ordynacji wyborczej), a zwłaszcza znalezienie odpowiedzi
na pytanie czy wprowadzone modyfikacje w ordynacji wyborczej wpływają na wyniki wyborów lokalnych, pozwalają na odzwierciedlenie preferencji wyborców, czy raczej prowadzą
do ich zniekształcania. Drugi problem badawczy miałby dotyczyć charakteru występujących
w polityce lokalnej aktorów (partie parlamentarne, tzw. aktorzy lokalni oraz niby-bezpartyjni)
oraz ich efektywności w zdobywaniu ośrodków władzy lokalnej (fotele wójtów, burmistrzów
i prezydentów; mandaty radnych). Biorąc pod uwagę różne możliwości oddziaływania na politykę lokalną przez występujących w niej aktorów szczególnie frapująca byłaby próba wyjaśnie-
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nia przyczyn wielokadencyjności włodarzy gmin i miast. Trzecie zagadnienie – partycypacja
obywatelska na poziomie lokalnym (frekwencja w wyborach lokalnych, udział w referendach
i innych mechanizmach demokracji bezpośredniej) - w pewien sposób spaja dwa wcześniejsze.
W tym kontekście uczestnicy panelu mieliby podjąć dyskusję na temat czynników wpływających na zwiększenie (zmniejszenie) zaangażowania obywatelskiego - ordynacje wyborcze,
charakter występujących aktorów polityki lokalnej, wiejski - miejski charakter gmin czy innych
przyczyn.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 402, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Mechanizmy zmiany lokalnej władzy
wykonawczej

Akademia Ignatianum w Krakowie

Skutki wielokadencyjności gminnej
egzekutywy

Uniwersytet w Białymstoku

Polityczne i finansowe skutki reelekcji
włodarza gminy - polskie doświadczenia
z lat 2002-2014

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

Uwagi o kategoryzacji komitetów
wyborczych w elekcjach lokalnych

Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Artur Wołek

Dr Sławomir Bartnicki
Dr Łukasz Kubisz-Muła

Dr hab. Maciej Drzonek

ODSŁONY AFRYKI, CZ. I
(moderator: Dr hab. Robert Kłosowicz Prof. UJ)
Afryka i jej wpływ na sytuację polityczną regionu i świata. Planowany panel będzie miał dwie
części o odmiennie zdefiniowanych problemach badawczych. Wiodącym problemem badawczym pierwszej części będzie obecna kondycja polityczno-społeczna państw Afryki wraz z jej
uwarunkowaniami historycznymi, ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi. Problemem
badawczym Drugiej części panelu jest wpływ, jaki wywierają państwa Afryki na sytuację polityczną regionu i świata.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 317, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Bezpieczeństwo regionu Afryki Wschodniej
w obliczu narastającego terroryzmu
islamskiego w Kenii

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr hab. Joanna Bar Prof. UP
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Ekspansja radykalnego islamu i ugrupowań
salafickich w Afryce Zachodniej w drugiej
dekadzie XXI wieku – Nigeria-Niger, Mali,
Kamerun
Polityka Francji wobec konfliktów zbrojnych
w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku
Uganda pod rządami Yoveri’ego Museveniego. Od „modelowej” odbudowy pokonfliktowej do inkluzywnej sieci patronażu
Arabska wiosna w Afryce Północnej. Czynniki „wyzwalające”, blokujące i warunkujące
powodzenie procesów transformacji społeczno-politycznych: analiza porównawcza
Institutional Multiplicity jako jeden
z czynników prowadzących do
dysfunkcyjności państw luzoafrykańskich
„Wielka Somalia” – utopia czy realizm
polityczny? Społeczność somalijska w Kenii
i Etiopii

Dr hab. Dariusz Wybranowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Miron Lakomy

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Andrzej Polus

Uniwersytet Wrocławski

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Joanna Mormul

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Marta Antosz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ODSŁONY EUROPEJSKIEGO NACJONALIZMU W XXI WIEKU
(moderator: Dr Sergiusz Bober)
Problem badawczy: Celem panelu powinna być refleksja nad współczesnym europejskim nacjonalizmem (nacjonalizmami?), rozumianym nie tylko jako ideologia (ideologie?), czy odwołujący się do niej ruch polityczny (ruchy polityczne?), ale także jako czynnik kształtujący
bieżącą politykę. Powyższy – szeroko zarysowany – problem badawczy, umożliwić powinien
podjęcie przez uczestników próby udzielenia odpowiedzi na takie pytania jak: (1) czy zasadne
jest mówienie o nacjonalizmie czy też o wielu nacjonalizmach?, (2) czy nacjonalizm jest czynnikiem oddziałującym (jeśli tak, to w jaki sposób) na stosunki międzynarodowe w Europie XXI
w.?, (3) jak obecnie definiowany jest nacjonalizm? Czy pojawiają się (jeśli tak to jakie) nowe
elementy w próbach jego ujęcia?, (4) jakie związki łączą obecnie nacjonalizm z pojęciami racji
stanu oraz interesu narodowego?, (5) jakie relacje łączą obecnie pojęcia nacjonalizmu i patriotyzmu?, (6) w jaki sposób nacjonalizm oddziałuje obecnie na kształtowanie się tożsamości
narodowych?, (7) jaki jest stosunek nacjonalizmu do zjawisk ponadnarodowych, takich jak
integracja europejska, czy globalizacja?, (8) jak współczesne europejskie nacjonalizmy odnoszą
się (afirmacja, krytyka etc.) do historycznego oraz intelektualnego dziedzictwa nacjonalizmu?,
(9) w jaki sposób nacjonalizm przejawia się w polityce wewnętrznej państw europejskich, na
poziomach centralnym, regionalnym i lokalnym?, (10) jakie treści oraz formy organizacyjne
są charakterystyczne dla współczesnych europejskich nacjonalizmów?, (11) czy i w jaki sposób
poszczególne warianty nacjonalizmu oddziałują na siebie intelektualnie bądź organizacyjnie?,
(12) jakie związki łączą obecnie nacjonalizm z szeroko rozumianą kulturą (literatura, sztuki
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plastyczne, muzyka etc.)?, (13) jakie związki łączą nacjonalizm z tradycyjnymi oraz nowymi
mediami, jako nośnikami tak treści nacjonalistycznych, jak i wobec nacjonalizmu krytycznych?

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 6, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Koncepcja narodu szkockiego w ideologii
Szkockiej Partii Narodowej. Czy liberalny
nacjonalizm może spotkać się z patriotyzmem konstytucyjnym?

Dr Sergiusz Bober

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wszystko na sprzedaż? Nacjonalizm
kataloński w XXI wieku

Uniwersytet Zielonogórski

Nacjonalizm jako problem teoretyczny
i polityczny

Uniwersytet Wrocławski

Archetyp neoendeckości w III RP – zarys
filozofii politycznej Romana Giertycha

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Perspektywy rozwoju myśli
nacjonalistycznej w XXI w.

Uniwersytet Wrocławski

Mgr Wioletta Husar

Prof. dr hab. Andrzej Jabłoński
Dr Adrian Tyszkiewicz
Dr Bartosz Smolik

ODSŁONY POLITYKI MEDIALNEJ, CZ. I
(moderator: Dr hab. Jędrzej Skrzypczak Prof. UAM)
Głównym problem badawczym będzie analiza polityki medialnej w Polsce i Europie. Zagadnienia poruszane w panelu dotykać będą zadań i instrumentów polityki medialnej w erze cyfrowej i dynamicznie zmieniającego się rynku medialnego, a także prezentować jej wpływ na
wybrane instytucje prawa mediów. Celem uczestników panelu będzie także próba uporządkowania i kategoryzacji kolejnych odsłon polityki medialnej w Polsce i Europie na przestrzeni
ostatnich 25-lat.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 15, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Specyfika polityk kinematograficznych
w przestrzeni postradzieckiej

Dr Bartosz Hordecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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Organizacje zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi w polskim porządku
prawnym

Dr Ksenia Kakareko
Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Ryszard Kowalczyk Prof. UAM

Media w regionie. Stan, perspektywy,
postulaty

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Władze publiczne wobec wymogów
stawianych polityce medialnej w prawie
międzynarodowym publicznym oraz
europejskich systemach regionalnych

Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Polityka medialna państwa wobec mediów
religijnych w Polsce

O. mgr Dariusz Drążek CSsR
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu

PAMIĘĆ II WOJNY ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNA
POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
(moderator: Dr hab. Joanna Sadowska Prof. UwB)
Głównym problemem badawczym będzie kwestia wykorzystania pamięci II wojny światowej do realizacji bieżących celów politycznych, szczególnie w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej. Wydaje się, że zjawisko to, zauważalne od 70 lat zarówno w relacjach międzypaństwowych, jak i sporach wewnętrznych, ostatnio przybrało na sile. Pretekstem są obchodzone rocznice, ale realną przyczyną przede wszystkim przywołujące historyczne skojarzenia
napięcia w Europie Wschodniej. W dyskusji mogą być poruszone m.in. następujące zagadnienia: (1) stan pamięci zbiorowej i świadomości historycznej społeczeństw dotyczącej II wojny
światowej, (2) szczególna rola pamięci II wojny światowej w państwach postradzieckich, (3)
„transgraniczna polityka historyczna”, (4) wojenna przeszłość a współczesne stosunki między
dawnymi aliantami i wrogami, (5) „druga wojenna” frazeologia w bieżącej walce politycznej,
(6) współczesne miejsca pamięci II wojny światowej i spory z nimi związane, (7) napięcia polityczne wokół uroczystości rocznicowych, (8) spór dotyczący postaw wobec Holokaustu, próby
rozliczenia, (9) współczesne organizacje i ruchy społeczne odwołujące się do doświadczeń nazizmu i II wojny światowej.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. Sztuka (17), Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu
Gdzie i dlaczego przetrwały symbole
komunizmu? Analiza uwarunkowań
współczesnego funkcjonowania miejsc
pamięci okresu Polski Ludowej

Autor/Autorzy
Dr Bartłomiej Różycki

Polska Akademia Nauk
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Wadliwy kod pamięci: „polskie obozy
koncentracyjne”

Dr hab. Joanna Sadowska Prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Fiasko polityki historycznej: N. Sarkozy’ego
nieudana próba przewrócenia pamięci
o II wojnie światowej

Dr Damien Thiriet

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Wojciech Śleszyński
Prof. UwB

Pamięć II wojny światowej a ideologia
państwa białoruskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Polska wobec renesansu skrajnie
nacjonalistycznych tendencji na Ukrainie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Formacje samobójcze w okresie II wojny
światowej w kontekście współczesnych
bojowników

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Mgr Iwona Latkowska

PAŃSTWA BAŁKAŃSKIE W PARADYGMATACH WSPÓŁCZESNEJ
POLITOLOGII, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek)
Za naczelny cel badawczy przyjęto omówienie państw bałkańskich w kontekście współczesnych
teoretycznych modeli politologicznych. Przykładowo jednym z tematów będzie relatywizm
suwerenności państwa na przykładzie Kosowa. Innym polityka zagraniczna Polski wobec
państw pojugosłowiańskich. Analiza konstruktywistyczna. Ciekawe wydaje się też spojrzenie
na ustroje państw bałkańskich przez pryzmat modelu demokracji w ujęciu Roberta Dahla czy
Giovanniego Sartoriego, którzy uważają m.in., że współczesna debata o demokracji cechuje
się rosnącymi napięciami między wartościami (tym co być powinno) a faktami (tym co jest).
Państwa bałkańskie ciekawie się prezentują w pryzmacie koncepcji: Ralpha Dahrendorfa, Jeana L. Cohena, Hannah Arendt czy też Paolo Mancini.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 106, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Bośnia i Hercegowina w teorii subkultur
Roberta Dahla

Uniwersytet Warszawski

Relatywizm suwerenności państwa na
przykładzie współczesnego Kosowa

Dr Marko Babić

Dr Patrycja Marcinkowska

System polityczny Czarnogóry w zwierciadle
modelu poliarchii Roberta A. Dahla

Dr Przemysław Paradowski

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we
Wrocławiu

— 33 —

Polityka zagraniczna Polski wobec państw
pojugosłowiańskich. Analiza w ujęciu
konstruktywistycznym

Dr hab. Renata Podgórzańska

Uniwersytet Szczeciński

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA NA SZCZEBLU LOKALNYM –
NOWE OBLICZE DEMOKRACJI? CZ. I
(moderatorzy: Dr Izolda Bokszczanin, Dr Andżelika Mirska)
Weryfikacja hipotezy kierunkowej: partycypacja obywatelska w swoich współczesnych formach
i zakresie wpływa na kształtowanie się nowego modelu demokracji w państwach europejskich.
Wraz upowszechnieniem się przekonania o wyższości demokracji nad innymi formami sprawowania rządów (i zarządzania sprawami publicznymi) „koniec historii” w tym zakresie nie
został w żadnym razie osiągnięty. Wręcz przeciwnie, w nauce podnoszone są kwestie kryzysu
demokracji, deficytu w zakresie legitymizacji władzy, wzrostu nieufności obywateli wobec elit
politycznych. Reprezentatywność władzy stała się „piętą achillesową” systemów demokratycznych, artykułowana jest wątpliwość czy elity polityczne rządzą w interesie rządzonych. Tradycyjne formy udziału obywateli w procesach decyzyjnych wykazują deficyty. Reakcją na to
są próby wprowadzania różnych demokratycznych innowacji. Paradoksalnie brzmiące hasła
typu „demokratyzacja demokracji” ukazują kierunek postulowanych, jak również wdrażanych
reform instytucjonalnych we współczesnych państwach demokratycznych. Zamierzeniem panelistów jest diagnoza kierunków zmian w obszarze demokratycznych mechanizmów legitymizacji władzy z uwzględnieniem zarówno wymiaru normatywnego, jak i praktyki działania
w wybranych państwach europejskich. Pytania problemowe: (1) czy mamy do czynienia z dewaluacją czy rewaluacją idei partycypacji obywatelskiej? Czy procesy te paradoksalnie przebiegają równolegle? Jakie są tego źródła?, (2) jakie jest współczesne spektrum form partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań „nowych form” partycypacji, (3)
jakie formy uczestnictwa nabierają znaczenia w świetle nowych teorii demokracji, (4) związek
jakości demokracji a praktykowanych form partycypacji, (5) jaka jest praktyka uczestnictwa
obywatelskiego, specyfika lokalna (regionalna/narodowa); kierunki zmian, nowe zjawiska, (6)
czy uczestnictwo obywatelskie przyczynia się do przemodelowania demokracji lokalnej państw
współczesnych/lokalnego systemu władzy.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 203, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Partycypacja obywatelska na szczeblu
lokalnym w Niemczech

Uniwersytet Warszawski

Partycypacja obywatelska na szczeblu
lokalnym w Republice Słowacji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Andżelika Mirska
Dr hab. Bogusław Pytlik
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Kultura polityczna partycypacji wyborczej
na poziomie lokalnym w Polsce

Dr Jacek Pokładecki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Agata Nodżak

Nowoczesne technologie a rozwój
społeczeństwa obywatelskiego

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI W BADANIACH
POLITOLOGICZNYCH, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer)
Celem panelu jest refleksja nad podejściami, metodami i technikami w badaniach politologicznych z uwzględnieniem zarówno perspektywy metodologii apragamtycznej, jak i poszczególnych metod oraz technik.

23 września, godz. 9.00-10.30,
Sala seminaryjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

O nieredukcyjnym pojmowaniu spraw
politycznych
Od triangulacji metod do triangulacji
teorii

Dr hab. Piotr Borowiec

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polityka jako opowieść. Narracyjne
doświadczanie polityki i gramatyka
narracji politycznych

Dr Maciej Bachryj-Krzywaźnia

Uniwersytet Wrocławski

Podejście kontekstualne Quentina
Skinnera w badaniach politologicznych
Normatywność i jej wymiary we
współczesnej politologii

Dr hab. Kazimierz Dziubka

Prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

Mgr Filip Biały

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Łukasz Cięgotura

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II w Lublinie
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PODEJŚCIE INTERPRETACYJNE W NAUKACH POLITYCZNYCH MIĘDZY BADANIAMI NAD MYŚLĄ POLITYCZNĄ
A ANTROPOLOGIĄ POLITYKI, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz)
Koncepcje wiedzy (poznania) związane z rozwojem nauki o polityce wyrastają – najogólniej
rzecz ujmując – z tradycji Oświecenia. Związane są – na co wskazuje już samo określenie –
z ideałem poznania naukowego. Czym jest wszakże nauka? Dziś pytanie to staje się coraz bardziej ważne, absorbujące, i coraz bardziej kłopotliwe. Nie mamy już żadnej pewności w kwestii
„naukowych metod” poznania. W jakiej mierze dotyczy to politologii? Musimy – jak się wydaje
– zacząć od tradycyjnego Kantowskiego pytania o warunki możliwości poznania. Jakie są więc
warunki możliwości tworzenia „naukowej” wiedzy o polityce? Nie można ich dziś oczywiście
określić w sposób normatywny i kategoryczny, odwołując się do ideałów tradycyjnie rozumianej epistemologii. Można, i trzeba, natomiast uczynić całe zagadnienie przedmiotem refleksji,
przedmiotem i n t e r p r e t a c j i, próbując ująć cały problem w kategoriach r o z u m i e n i a.
Niniejszy panel poświęcony jest podejściu interpretacyjnemu w politologii. Początkowo było
ono stosowane w badaniach z zakresu historii myśli politycznej. Z czasem podejście interpretacyjne zostało wzbogacone za sprawą hermeneutyki, fenomenologii, a także analizy dyskursu.
Uważamy, że tradycyjne studia nad myślą polityczną powinny zostać przekształcone w szersze
podejście badawcze, wychodzące poza egzegezę dzieł „klasyków myśli politycznej” i stawiające
sobie za cel interpretację zjawisk politycznych na wszystkich poziomach życia społecznego. Jesteśmy przekonani, że w tym celu niezbędne jest śmiałe korzystanie przez politologię z kategorii
analitycznych i metod badawczych współczesnej antropologii.Panel ma charakter otwarty. Do
uczestnictwa zapraszamy osoby zainteresowane: podejściem interpretacyjnym w politologii;
badaniami naukowymi na pograniczu nauki o polityce i antropologii; zastosowaniem metod
jakościowych w naukach politycznych (m. in. obserwacja uczestnicząca, metoda biograficzna,
inne).

23 września, godz. 9.00-10.30,
Aula średnia A, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Opozycja naturalizm-antynaturalizm.
Filozoficzne i antropologiczne współrzędne
interpretacjonizmu
Antropologia polityczna społeczeństwa
rynkowego. Wokół myśli Karla Polanyiego

Dr Maciej Bachryj-Krzywaźnia

Uniwersytet Wrocławski

Dr Maciej Kassner

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mateusz Nieć, Prof. AI

Koncepcja mitologii Barthes’a

Akademia Ignatianum w Krakowie

Polityka jako wiedza kulturowa. Antropologia interpretatywna Clifforda Geertza

Dr hab. Edyta Pietrzak

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi
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Ideologiczny Podsystem Sterujący
a transformacja tożsamości europejskiej

Dr Adam Zamojski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

PODSUMOWANIE PRZYWÓDZTWA BARACKA OBAMY
(moderator: Prof. dr hab. Bohdan Szklarski)
Zagadnienia objęte panelem: przywództwo polityczne; rola USA w świecie; polityka amerykańska, bezpieczeństwo międzynarodowe, media i komunikacja polityczna, legitymizacja władzy, zmiana polityczna, system prezydencki.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 42, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Barack Obama – jakie przywództwo?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Dr Magdalena Kumelska

Barack Obama jako element amerykańskiej
softpower
Doktryna Obamy w praktyce: zmiana i
kontynuacja w polityce zagranicznej USA na
Bliskim Wschodzie po 2009 roku
Hard power versus soft power- zmiana
polityki USA z ofensywnej na defensywną za
rządów Baracka Obamy

Prof. dr hab. Bohdan Szklarski

Uniwersytet Warszawski

Mgr Piotr Szyja

Polska Akademia Nauk

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Uniwersytet w Białymstoku

Kongres Stanów Zjednoczonych w oczach
opinii publicznej

Collegium Civitas

Amerykański neokonserwatyzm wobec
europejskiego kryzysu wartości

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka zagraniczna Baracka Obamy: ile
kontynuacji, ile zmiany?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Marcin Gajek
Dr hab. Dariusz Góra-Szopiński
Dr hab. Łukasz Wordliczek
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POLITOLOG JAKO KOMENTATOR POLITYCZNY. OBSERWATOR?
RECENZENT? PRZEWODNIK?
(moderator: Dr hab. Sławomir Sowiński)
Celem zasadniczym panelu jest dyskusja nad rolą i odpowiedzialnością naukową i społeczną politologa podejmującego się komentowania w mediach bieżących wydarzeń politycznych.
Chodzi więc o odpowiedź na pytania: (1) jak jest cel/wartość/sens obecności politologów w mediach, (2) jaka jest ich odpowiedzialność naukowa, wobec dyscypliny i środowiska naukowego które reprezentują, (3) jaka jest ich odpowiedzialność społeczna, wobec mediów, widzów,
uczestników życia politycznego, (4) jakie są granice komentarza politycznego politologa. Drugim celem panelu jest przedyskutowanie stanu i kondycji komentarzy politycznych politologów w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat, oraz zmian (pozytywnych/negatywnych) jakie zaszły
w tym zakresie.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 20, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Społeczna rola i odpowiedzialność
politologa komentującego

Uniwersytet Warszawski

Dr Olgierd Annusewicz

Pro publico bono czy pro domo sua?
Rozważania o sensie komentowania polityki
przez politologów
Politolog w roli komentatora politycznego
Sens obecności politologów w mediach
Komu komentarz? Uwagi o kierunkach
ewolucji mediów w Polsce
Politolog-komentator – między nauką
a publicystyką

Dr hab. Wawrzyniec Konarski
Prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Antoni Dudek

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Ewa Marciniak

Uniwersytet Warszawski

Dr Andrzej Rudowski

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Marcin Zaborski

Uniwersytet SWPS w Warszawie

POLITOLOGIA RELIGII – STAN I PROGRAM BADAŃ
(moderator: Dr Maciej Potz)
Celem panelu jest rozważenie statusu politologii religii jako wyłaniającej się subdyscypliny politologii. Chodzi w szczególności o zdanie sprawy z jej obecnego stanu i sformułowanie programu badawczego – przedmiotu i kluczowych zagadnień – który nadałby badaniu relacji między
sferami religii i polityki ściśle politologiczny (a nie prawniczy, religioznawczy czy teologiczny)
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charakter. Referaty mogą zarówno poruszać kwestie teoretyczno-programowe, jak i prezentować analizy zagadnień szczegółowych z tej dziedziny.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 404, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Jan Paweł II i Stolica Apostolska
wobec Żydów i judaizmu: polityczny
i aksjologiczny aspekt dialogu

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Janusz Węgrzecki
Prof. UKSW

Godnościowy versus liberalny
i republikański model demokracji

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Religia obywatelska jako przedmiot badań
politologii religii – aspekt metodologiczny
Eric Voegelin: od religii politycznych do
politologii religii?
Religia i Postkomunizm: przypadek Ukrainy
Polityczna instrumentalizacja Kościoła
w Polsce po roku 1989 – próba określenia
specyfiki

Dr hab. Piotr Grabowiec

Uniwersytet Wrocławski

Mgr Łukasz Święcicki

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Dr Michał Wawrzonek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Seweryn Krzyżewski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

POLSKA POLITOLOGIA W STRUKTURACH
MIĘDZYNARODOWYCH
(moderator: Prof. dr hab. Roman Bäcker)
23 września, godz. 9.00-10.30,
Aula mała, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Prof. dr hab. Longin Pastusiak

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Europejska Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji w Warszawie
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Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Teresa Sasińska-Klas
Prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE W UNII
EUROPEJSKIEJ I NATO, CZ. I
(moderatorzy: Prof. dr hab. Bogdan Koszel,
Prof. dr hab. Janusz Węc )
Celem panelu jest określenie i analiza płaszczyzn współpracy polsko-niemieckiej i obszarów
konfliktów w Unii Europejskiej i NATO.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 218, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Autor/Autorzy

Tytuł referatu
Relacje polsko-niemieckie w Unii
Europejskiej i NATO. Zagadnienia
horyzontalne

Prof. dr hab. Janusz Węc

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polsko-niemieckie spory wokół traktatu
konstytucyjnego

Prof. dr hab. Bogdan Koszel

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Polska i Niemcy wobec konfliktu
ukraińskiego. Zbieżność i różnice stanowisk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wpływ kooperacji gospodarczej z FR na
kształt niemieckiej polityki bałtyckiej

Akademia Marynarki Wojennej

Prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

REPREZENTACJA, SUWERENNOŚĆ, POST-SUWERENNOŚĆ CZ. I
(moderator: Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves)
Pytanie o suwerenność i post-suwerenność czerpie z rozpoznania natury pojęć politycznych,
które nie są immunizowane na wpływ czasu. Są one pojęciami ruchu (Koselleck) w sensie ustanawiania ładu i wpływania na polityczną formę państwa i społeczeństwa. Suwerenność należy
zarazem do tych pojęć, których dzieje naznaczone są niezliczoną ilością sporów i kontrowersji.
W europejskiej (zachodniej) myśli polityczno-prawnej odnajdujemy szereg stanowisk na temat
suwerenności, rozpięty między dwiema skrajnościami: z jednej strony z wyniesieniem suwerenności do jednego z fundamentalnych i sprawczych czynników ładu międzynarodowego,
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o którym rozstrzygały nowożytne suwerenne państwa (porządek westfalski czy Jus Publicum
Europaeum), z drugiej zaś z dążeniem do eliminacji samego myślenia w kategoriach locum
najwyższej władzy, zwalczania jakiegokolwiek osobowego wymiaru suwerenności jako niedającego się pogodzić z konsekwentną ideą państwa prawnego, w wymiarze zaś zewnętrznym zastąpienia porządku międzypaństwowego czymś w rodzaju ogólnoświatowej federacji.
Problematyka suwerenności w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym łączy się z refleksją
nad pojęciem reprezentacji jako kluczowej instytucji ładu demokratycznego ulegającej dziś
swoistej erozji i przewartościowaniu. Będziemy wskazywać na wiele odmiennych funkcji, jakie
reprezentacji można przypisywać we współczesnym państwie, szczególnie w odpowiedzi na
zagrożenie wykluczenia i marginalizacji wielu grup społecznych oraz na wyzwanie różnorodności i pluralizmu. Będziemy się również zastanawiać nad tym, na ile idea oraz idąca za nią
instytucja reprezentacji ogranicza władzę, także w odniesieniu do struktur ponadnarodowych.
Zapraszamy uczestników panelu do refleksji nie tylko nad historycznym wymiarem pojęć suwerenności i reprezentacji, lecz przede wszystkim nad ich współczesnymi przekształceniami,
zwłaszcza w kontekście integracji europejskiej i globalizacji, co prowadzić nas będzie do sformułowania tez dotyczących post-suwerenności.

23 września, godz. 9.00-10.30,
Aula średnia B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr hab. Paweł Kaczorowski
Prof. UKSW

O zagadkowym pojęciu suwerenności
w historii i w teorii

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

O rodowodzie pojęcia „suwerenność”

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Suwerenność jako problem teologiczno-polityczny w krytycznym ujęciu Hansa
Kelsena
Atrybuty suwerenności w myśli politycznej
i ich funkcjonowanie w Unii Europejskiej

Dr Arkadiusz Górnisiewicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Jacek Czaputowicz Prof. UW

Uniwersytet Warszawski

ROLA DYPLOMACJI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW, CZ. I
(moderator: Dr hab. Robert Łoś Prof. UŁ)
Zadaniem uczestników panelu jest ukazanie znaczenia działań dyplomatycznych w rozwiązywaniu konfliktów, które mają charakter militarny jak i poza militarny. Takie sformułowanie
tematyki panelu nie oznacza, ze w trakcie referowania będą oczekiwane jedynie referaty, które określają jednoznacznie zasługę mechanizmów dyplomatycznych, bez ukazania roli całego
mechanizmu zarządzania konfliktem tak, aby ukazać przebieg działań odpowiedzialnych za
konflikt. Panel ma ukazać teoretyczne i praktyczne aspekty środków i metod działań państwa
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po to, aby przeciwstawić się rozwojowi konfliktu. W panelu powinno być ukazane wszelkie
możliwe środki, metody oraz mechanizm działania tradycyjnej dyplomacji, jak i dyplomacji
publicznej. Wszystkie one mogą się przyczynić do zapobiegania, ograniczania czy szybkiego
wychodzenia ze stanu konfliktu. W panelu są oczywiście miejsce na przedstawienie ograniczeń
we współczesnym świecie działań dyplomatycznych, które mogą okazać się nieskuteczne wobec
zachowań w sferze gospodarczej czy militarnej.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 316, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Autor/Autorzy

Tytuł referatu
Dyplomacja i siła militarna w polityce
zagranicznej Arabii Saudyjskiej w XXI
wieku na przykładzie Bahrajnu i Jemenu

Dr Katarzyna Czornik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej II
i III Rzeczypospolitej na tle uwarunkowań
międzynarodowych

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Dyplomacja ekologiczna – uwarunkowania,
formy, znaczenie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Rola niemieckiej dyplomacji w działaniach
„prewencji kryzysowej” na przykładzie
konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie

Prof. dr hab. Henryk Ćwięk

Dr Helena Wyligała
Dr Artur Drzewicki

Uniwersytet Wrocławski

ROSJA W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI: RENESANS IMPERIUM
CZY PAŃSTWO NARODOWE? CZ. I
(moderator: Dr Agnieszka Bryc)
Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości współczesnej Rosji, przede
wszystkim ścierających się projektów renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo
mira jako projektu restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i imperialnej,
a także gospodarczym filarom projektów imperialnych Federacji Rosyjskiej.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 101, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wzrost konserwatywnych tendencji
w społecznej świadomości politycznej jako
wyraz rosyjskiej nostalgii imperialnej

Dr Anna Jach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Putinizm jako doktryna odbudowy
imperium?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bariery budowania państwa narodowego
w Rosji

Uniwersytet Warszawski

Russkij mir jako projekt restauracyjny
imperium

Uniwersytet Warszawski

Dr Agnieszka Bryc
Dr Maciej Raś

Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

ROZLICZALNOŚĆ POZIOMA (HORIZONTAL ACCOUNTABILITY)
W SYSTEMIE POLITYCZNYM RP
(moderator: Dr Katarzyna Kobielska)
Przedmiotem debaty prowadzonej w ramach panelu będzie podsystem egzekwowania odpowiedzialności rządzących rozpatrywany w aspekcie horyzontalnym. Ogół norm i zachowań
zmierzających do ograniczenia arbitralności rządzących oraz do stosowania sankcji za niewłaściwe sprawowanie władzy może bowiem być analizowany zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. W tym pierwszym wariancie kluczową instytucją systemu są
cykliczne i rywalizacyjne wybory stanowiące szansę odsunięcia rządzących od władzy i zastąpienia ich innymi. Ten typ odpowiedzialności możliwy jest do wyegzekwowania jedynie
co pewien czas. Drugi wariant rozliczalności – uzupełniający poprzedni – wiąże się z permanentną kontrolą nad władzą i instalowaniem tzw. instytucji anty-większościowych, w postaci trybunałów konstytucyjnych, niezależnych organów audytu, niezależnych banków itp. Ich
funkcjonowanie jest stałym elementem systemów demokratycznych. W Instytucie Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone są obecnie badania nad rozliczalnością horyzontalną koncentrujące się wokół skuteczności instytucji anty-większościowych w polskim systemie
politycznym. Rozważania podejmowane podczas proponowanego panelu dotyczyły będą właśnie owej skuteczności (m.in. z wykorzystaniem konkretnych przypadków), w tym także pytań
badawczych jakie można stawiać w celu właściwego sformatowania wysiłków analitycznych
w wyznaczonym obszarze.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 6, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Trybunał Konstytucyjny jako instytucja
rozliczalności poziomej (horyzontalnej)
w polskim systemie politycznym

Dr hab. Robert Alberski Prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski
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Rozliczalność pozioma (horizontal
accountability) jako element porządku
demokratycznego

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

Uniwersytet Wrocławski

Jak badać rozliczalność horyzontalną
w systemie politycznym?

Uniwersytet Wrocławski

Narodowy Bank Polski – niezależny
podmiot w systemie demokratycznym

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Katarzyna Kobielska
Dr Ewa Myślak

Ewolucja rozliczalności poziomej
w systemach rządów w Polsce po 1989 roku
Działalność strażnicza jako specyficzna
forma partycypacji obywatelskiej w życiu
publicznym

Dr hab. Wojciech Sokół Prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublinie

Mgr Ewelina Wojciechowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

RZĄDZENIE (GOVERNANCE) – UŻYTECZNA PERSPEKTYWA
ANALITYCZNA CZY TEORIA MOTYWOWANA
POLITYCZNIE? CZ. I
(moderator: Dr hab. Robert Kmieciak Prof. UAM)
W odniesieniu do wielu spraw publicznych rządzenie (governance) jest obecnie postrzegane
„jako właściwa odpowiedź na niepowodzenia rynku i państwa oraz droga ucieczki przed
nieustannym oscylowaniem pomiędzy poleganiem na siłach rynkowych i na koordynacji imperatywnej” (Jessop 2007: 14-15). Rządzenie opisuje więc utrwalone relacje między osobami
umiejscowionymi w różnych kontekstach organizacyjnych, na różnych poziomach władz publicznych, jest też sposobem zorganizowania działań publicznych w sytuacji, gdy nie można
się uciec do interwencji państwa. Kluczowym walorem rządzenia jest udział rozmaitych – zakotwiczonych w różnych sektorach – interesariuszy w procesie decyzyjnym. Rządzenie stanowi
także wyzwanie dla legitymizowanych organów władz publicznych, które muszą zmierzyć się
z zagadnieniem dopuszczenia do decyzji podmiotów takiej legitymacji (rozumianej jako legitymacja wyborcza) nie posiadających. Governancejest również dynamicznie rozwijającą się
perspektywą teoretyczną analiz funkcjonowania sektora publicznego. Tutaj spotyka się z największą krytyką, jako pojęcie puste znaczeniowo (empty signifier), jak je określił Klaus Offe
(2009). Moderatorzy panelu zapraszają zainteresowane osoby do zgłaszania propozycji wystąpień dotyczących m.in. następujących zagadnień: (1) governance jako perspektywa teoretyczna analizowania sektora publicznego, (2) rządzenie wielopoziomowe (mulit-level governance)
w relacjach: UE – państwa członkowskie; rząd - samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy; samorząd regionalny – samorząd lokalny, etc., (3) dobre rządzenie (good governance) jako paradygmat współczesnej administracji publicznej, (4) współrządzenie (collaborative
governance), rządzenie lokalne (local governance) i rządzenie metropolitalne (metropolitan
governance) w ramach: partnerstw, międzysektorowych, (5) odpowiedzialność interesariuszy
procesu współrządzenia, (6) organy władz publicznych wobec form współrządzenia.
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23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 200, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Governance – od prostego pomysłu do
atrakcyjnej teorii (i czy to w ogóle jest
teoria?)

Dr hab. Agnieszka Pawłowska
Prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Lucyna Rajca

Governance jako nowe podejście do
zarządzania rozwojem lokalnym

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Network governance w fińskim samorządzie
terytorialnym: naturalny stan rzeczy czy
wyzwanie dla lokalnej demokracji?
Rola samorządu gminnego w multi-level
governance na przykładzie Polski i RFN

dr Katarzyna Radzik-Maruszak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

mgr Marta Balcerek-Kosiarz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

TABLOIDYZACJA POLITYKI – MECHANIZMY,
STRATEGIE I AKTORZY, CZ. I
(moderator: Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech prof. SGH)
Celem panelu będzie dyskusja nad problemem tabloidyzacji polityki. Na czym polega ta obserwowana forma uprawiania polityki? Czy pojęcie tabloidyzacji jest jedynie publicystycznym
określeniem, czy raczej wspomnianą formą, rządzącą się swoimi prawami i regułami. Przedmiotem analizy w panelu będą zatem mechanizmy, strategie i aktorzy polityki. Do udziału
w panelu zapraszam zarówno badaczy prowadzących badania empiryczne (analizy studiów
przypadków), jak również badaczy zainteresowanych krytyczną refleksją teoretyczną.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 19, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Prof. dr hab. Bogusława
Dobek-Ostrowska

Tabloidyzacja polityki czy tabloidyzacja
mediów?

Uniwersytet Wrocławski

Nieznośna lekkość celebrytyzacji w dobie
pop polityki

Prof. dr hab. Stanisław Mocek

Collegium Civitas
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Dr Aleksandra Matykiewicz-Włodarska

Tabloidyzacja polityki – przypadek
niemiecki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Polityka w wersji light”. Czy media
tabloidyzują głównych aktorów hiszpańskiej
polityki?
Mediatyzacja polityki all’italiana – analiza
przypadku przywództwa politycznego Silvia
Berlusconiego
Dziennikarstwo obywatelskie jako
remedium na tabloidyzację mediów na
przykładzie Rosji i Ukrainy

Mgr Daria Arkuszewska

Uniwersytet Zielonogórski

Dr Izolda Bokszczanin

Uniwersytet Warszawski

Mgr Anna Drewniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY POLITYKI
BEZPIECZEŃSTWA
(moderator: Dr hab. Włodzimierz Fehler Prof. UPH)
Podstawowym celem panelu będzie próba przedstawienia i zweryfikowania istniejących poglądów na istotę pojmowania, konstruowania i realizowania polityki bezpieczeństwa w różnych
jej wymiarach (międzynarodowym, państwowym, sektorowym). Oprócz kwestii teoretycznych
przedmiotem zainteresowania panelistów będą także zagadnienia praktyczne związane m.in.
z: (1) miejscem sąsiedzkich państw wschodnich w polskiej polityce bezpieczeństwa; (2) podejściem do bezpieczeństwa publicznego reprezentowanym przez Thomasa Hobbesa; (3) etycznymi składnikami polityki bezpieczeństwa; (4) postrzeganiem polityki penitencjarnej w kontekście polityki bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 13, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki
bezpieczeństwa
Polityka penitencjarna jako składnik
polityki bezpieczeństwa wewnętrznego
współczesnych państw

Dr hab. Włodzimierz Fehler
Prof. UPH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Mgr Andrzej Bieżuński

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Model bezpieczeństwa publicznego
w filozofii politycznej Thomasa Hobbesa

Dr Krzysztof Cebul

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

— 46 —

Dr Artur Filipowicz

Etyczne komponenty polityki
bezpieczeństwa

Collegium Bobolanum Papieski Wydział
Teologiczny w Warszawie

Polityka antycyberterrorystyczna
Unii Europejskiej jako komponent
bezpieczeństwa wewnętrznego
współczesnego świata

Dr hab. Izabela Oleksiewicz

Politechnika Rzeszowska

Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej
polityce bezpieczeństwa

Dr hab. Józef Tymanowski Prof. UW

Uniwersytet Warszawski

TOŻSAMOŚĆ SZWAJCARSKA. POLITYKA, KULTURA, RELIGIA
(moderator: Dr hab. Andrzej Porębski)
Szwajcaria często jest podawana jako przykład państwa wielokulturowego, wielojęzykowego
i wieloreligijnego, któremu udało się pogodzić interesy rozmaitych grup poprzez odpowiednie
rozwiązania ustrojowe i regulacje prawne. Z drugiej strony należy pamiętać, że Szwajcaria
ma najwyższy w Europie odsetek imigrantów, wynoszący już niemal 25 proc. społeczeństwa.
Czy instytucje państwa oraz jego obywatele są gotowi na integrację i asymilację imigrantów
pochodzących z różnych stron świata i reprezentujących odmienne kultury i religie? To pytanie oraz kwestia pozostawania Szwajcarii na obrzeżach integracji europejskiej będą głównymi
tematami panelu ekspercko-dyskusyjnego. Panel odbędzie się pod patronatem „Inicjatywy Helweckiej” - Grupy Badawczej działającej przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Gościem specjalnym panelu będzie pani Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić (UJ).

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 7, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Sposób wyboru szwajcarskiej Rady
Federalnej – dotychczasowe doświadczenia
i prognozy na przyszłość

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Szwajcaria wobec UE – co dalej z integracją?

Mgr Krzysztof Duda

Dr Krzysztof Koźbiał

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Prof. UAM

Szwajcarska demokracja bezpośrednia
a alternatywne metody głosowania

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Szwajcarska demokracja uzgodnieniowa –
kierunek zmian

Dr Ewa Myślak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Szwajcarskie ‘jein’ dla integracji europejskiej
Stare/nowe media wobec wyzwań nowej
wielokulturowości w Szwajcarii
Szwajcaria – Unia Europejska: Przejściowe
załamanie czy zmierzch szwajcarskiej
polityki bilateralizmu?

Dr Agnieszka Nitszke

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Magdalena Ratajczak.

Uniwersytet Wrocławski

Dr Stanisław Czesław Kozłowski

UJĘCIA BADAWCZE POLITYKI ZAGRANICZNEJ
(moderator: Dr hab. Adriana Dudek )
Problemem badawczym będącym przedmiotem dyskusji będzie sposób analizy i rodzaje podejść do polityki zagranicznej państwa. Zagadnienia poruszane na panelu będą wynikały
z wielowymiarowości, która jest cechą charakterystyczną procesu, jakim jest polityka zagraniczna państwa. Będzie wśród nich między innymi wpływ reżimu na politykę zagraniczną
państwa, relacje czynnika ekonomicznego i politycznego w polityce zagranicznej, decydowanie
w polityce zagranicznej czy zmienne kształtujące politykę współczesnego państwa.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 302, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityczność i ekonomiczność w polityce
zagranicznej państwa

Uniwersytet Warszawski

Potencjał społeczny państwa jako kategoria
analityczna w nauce o stosunkach
międzynarodowych

Prof. dr hab. Edward Haliżak
Dr Marta Pachocka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polscy badacze stosunków
międzynarodowych o samych sobie – wyniki
ankiety TRIP 2014

Uniwersytet Warszawski

Stałe i zmienne elementy w procesie formułowania i realizacji polityki zagranicznej

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jacek Czaputowicz Prof. UW,
Dr Kamil Ławniczak
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
Prof. dr hab. Marek Pietraś

Tendencje analizy polityki zagranicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

„Błąd krymski” jako efekt myślenia
grupowego? Polska polityka zagraniczna
wobec aneksji Krymu w 2014 r.

Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek
Prof. PAN

Polska Akademia Nauk
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UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I BARIERY DALSZEGO ROZWOJU
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
(moderator: Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
Problemem jest Unia Europejska w procesie wychodzenia z kryzysu. Panel będzie poruszał zagadnienia związane z dylematami wokół kierunków dalszej modernizacji Unii oraz problemy
badawcze związane z rozwojem tej organizacji.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 1, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Unia Europejska – szanse i bariery dalszego
rozwoju integracji europejskiej

Prof. dr hab. Konstanty Adam
Wojtaszczyk
Uniwersytet Warszawski

Scenariusze rozwoju integracji gospodarczej
w Unii Europejskiej

Uniwersytet Warszawski

Wielokierunkowy przepływ władzy
w systemie politycznym Unii Europejskiej

Uniwersytet Szczeciński

Tendencje dezintegracyjne i re-integracyjne
w Europie

Uniwersytet Warszawski

Dlaczego integracja europejska znalazła się
w kryzysie? Szanse i zagrożenia dla UE –
aspekty teoretyczne i utylitarne

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
Dr hab. Tomasz Grosse Prof. UW
Prof. dr hab. Józef Maciej Fiszer

Polska Akademia Nauk

Unia Europejska – supermocarstwem czy
superpaństwem? Przyczynek do sporu
o optymalny kierunek rozwoju

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Strategiczne pozycjonowanie Uniii
Europejskiej w czasach kryzysu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Tadeusz Wallas Prof. UAM

Dr hab. Krzysztof Szczerski Prof. UJ

WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁANIE
SYSTEMU POLITYCZNEGO
(moderator: Dr Małgorzata Myśliwiec) –
sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
Podstawowym celem naukowym panelu będzie pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na
funkcjonowanie współczesnych systemów politycznych. Wiodącą hipotezą przyjętą przez organizatorów dyskusji będzie założenie, że w warunkach demokracji przedstawicielskiej sytuacja
ekonomiczna państwa lub związku państw jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących stabilność i trwałość systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza państwa
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lub związku państw, tym większa stabilność funkcjonowania i możliwość przetrwania systemu
politycznego. Natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest poważnie zagrożona. Dyskusja naukowa koncentrować się będzie zatem wokół
problemów działania systemów politycznych jako całości lub ich wybranych elementów (np.
porządku konstytucyjnego, poszczególnych instytucji, działających w ramach danego systemu
politycznego, systemów partyjnych, systemów wyborczych, mechanizmów nadzoru lub kontroli
nad działaniem organów administracji publicznej, etc.) w warunkach kryzysu gospodarczego.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 314, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Niemiecki system polityczny a kryzys
gospodarczy – konsekwencje polityczne

Uniwersytet Łódzki

Kryzys gospodarczy w wybranych państwach UE – przyczyny, przejawy i skutki

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Joanna Ciesielska-Klikowska

Wpływ kryzysu gospodarczego na
funkcjonowanie systemu politycznego
Grecji i Włoch

Dr Tomasz Kubin

Dr Małgorzata Lorencka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie
systemu politycznego współczesnej
Hiszpanii

Dr Małgorzata Myśliwiec

Uniwersytet Śląski w Katowicach

WYBRANE ASPEKTY POLITYKI SENIORALNEJ W POLSCE,
POMIĘDZY ŻYCZENIEM A FAKTEM
(moderator: Dr hab. Leszek Buliński Prof. Ateneum)
Celem panelu jest przybliżenie problemów związanych z polityką zdrowotną i zdrowiem publicznym.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 20, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityczne postrzeganie problematyki
starzenia się obywateli: obraz życzeniowy
Starość w polityce społecznej

Dr hab. Leszek Buliński
Prof. Ateneum

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

Prof. dr hab. Ludmiła
Dziewięcka-Bokun

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

— 50 —

Socjalny i zdrowotny wymiar
bezpieczeństwa seniorów w Polsce

Mgr Paweł Grzywna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bezpieczeństwo społeczne seniorów
w Polsce – refleksje nad kondycją polskiej
Polityki Senioralnej
Zmiany w interakcjach społecznych na
starość: komunikacyjne osamotnienie

Dr hab. Marian Mitręga Prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

Mgr Bartosz Wiśniewski

Człowiek stary poza edukacją

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

ZACHOWANIA WYBORCZE W ŚWIETLE BADAŃ
EMPIRYCZNYCH, CZ. I
(moderator: Dr Agnieszka Turska-Kawa)
Panel organizowany przez Sekcję Badań Wyborczych przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Paneliści w ramach zgłoszonych referatów przedstawią wyniki prowadzonych przez
siebie badań empirycznych w kontekście uwarunkowań zachowań wyborczych.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 18, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Euroscepticism and populism in Poland:
evidence from the Polish National Election
Study data
Preferencje wyborcze a autoidentyfikacje
ideologiczne Polaków – ciągłość czy
zmiana?
Czynnik gospodarczy jako predyktor
zachowań wyborczych

Dr hab. Mikołaj Cześnik Prof. SWPS

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Dr Tomasz Godlewski

Uniwersytet Warszawski

Dr Agnieszka Turska-Kawa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partycypacja wyborcza Polaków
w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
uwarunkowania terytorialne i społeczne
Opinie Polaków na temat wprowadzenia
elektronicznego głosowania w wyborach

Dr hab. Bartłomiej Michalak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNO-RELIGIJNE BAŁKANÓW
(moderator: Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka)
Zróżnicowanie narodowe i religijne Bałkanów w kontekście procesów historycznych i politycznych. Obecność mniejszości narodowych i religijnych na Bałkanach jest ściśle związana z ich
historią polityczną i gospodarczą, wynikającą z wojen i sporów, zmianą granic, procesami
migracyjnymi i demograficznymi. W latach 90. XX i na początku XXI w. Bałkany były terenem wojen i konfliktów na tle etnicznym i narodowym, a badacze zwracali uwagę głównie
na negatywne zjawiska rozgrywające się w tym regionie Europy. Dzisiaj natomiast zaobserwować można występowanie pozytywnych procesów politycznych w zakresie poszanowania
praw i bezpieczeństwa poszczególnych grup narodowych i religijnych w państwach tego regionu. Przedmiotem dyskusji będą mniejszości religijne i narodowe na Bałkanach w aspekcie
zróżnicowanej sytuacji polityczno-prawnej, na przykładzie traktowania ich w takich krajach
jak Grecja, pozostających w zachodnioeuropejskim systemie ugruntowanych wartości cywilizacyjnych, niepodlegających tym samym regułom prawnym, przyjętym przez Bułgarię i Rumunię, które w procesie akcesyjnym dostosowały się do wymogów Unii Europejskiej oraz tych,
które dostosowują się do demokratycznych reguł opracowanych przez Zachód. Z jednej strony
będą to głównie regulacje międzynarodowe dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych
i religijnych w Europie i na świecie, a z drugiej praktyka ich stosowania w poszczególnych
krajach bałkańskich.

23 września, godz. 9.00-10.30,
s. 3, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Stosunki etniczne w Czarnogórze – aspekty
prawne i polityczne

Uniwersytet Wrocławski

Partycypacja polityczna mniejszości
w Bułgarii, Macedonii i Kosowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Mirosław Dymarski
Dr Rafał Woźnica

Problemy wokół praw mniejszości etnicznych w Bośni i Hercegowinie po 2010 r.
Aspekty religijno-etniczne polityki USA
wobec rozpadu Jugosławii

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Sławomir Szczesio

Uniwersytet Łódzki
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23 WRZEŚNIA 2015
11.15-12.45 SESJE PANELOWE – CZĘŚĆ 2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I JEJ ELITA WOBEC
WSPÓŁCZESNOŚCI
(moderator: Dr Witold Betkiewicz)
Panel adresowany jest do badaczy zarówno empirycznych, jak i zorientowanych teoretycznie, zajmujących się najwyższymi szczeblami administracji publicznej, jej elitą jak również
instytucjami i mechanizmami władzy. Obecnie na administrację publiczną wpływa zarówno
sytuacja zewnętrzna – stagnacja ekonomiczna czy konflikty międzynarodowe – jak i długofalowe tendencje, w tym propozycje reform utrzymane w zgodzie z ogólnymi wytycznymi (rynek,
sieć), czy też powracające uznanie dla administracji biurokratycznej (Olsen 2005). Sprawia to,
że stawianie pytań o funkcjonowanie zarówno systemu administracji, jak również urzędników
a szczególnie elity administracyjnej zalicza się do obszarów budzących duże zainteresowania
badaczy. Czy i jak szok i zewnętrzne oraz projekty reform wpływają na charakterystykę administracji i jej elity? Innym, budzącym zainteresowanie zagadnieniem są relacje pomiędzy
administracją a polityką. Powiązanie awansu w najwyższych warstwach polskiej służby cywilnej z kalendarzem politycznym jest zjawiskiem opisywanym (np. Gadowska 2009, Itrich-Drabarek 2013). Szczegóły ścieżek kariery urzędników dopiero zaczynają być szerzej analizowane
(Betkiewicz 2014), kariery zawodowe tej grupy zasługują na szczegółową analizę. Czy więc
elita administracyjna zyskuje lub może uzyskać autonomiczną pozycję wobec polityki? Celem
proponowanego panelu jest umożliwienie prezentacji wyników badań empirycznych poświęconych elitom, procesom i instytucjom administracji a także wymiany doświadczeń oraz dyskusji
badaczy zajmujących się empirycznymi i teoretycznymi analizami administracji publicznej
różnych szczebli. W panelu cenne będą wypowiedzi odwołujące się do praktycznego oglądu
administracji a zwłaszcza służby cywilnej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. Sztuka (17), Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rola społeczna dyrektora departamentu
jako element tożsamość społecznej

Polska Akademia Nauk

Kariery zawodowe elity politycznej
i administracyjnej: podobieństwa i różnice

Polska Akademia Nauk

Dr Anna Radiukiewicz
Dr Witold Betkiewicz
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Marszałek Sejmu jako pro tempore
wykonujący obowiązki Prezydenta RP
w polskim porządku konstytucyjnym

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Elity administracyjne państwa w procesach
stanowienia prawa

Polska Akademia Nauk

Dr Monika Kowalska

„Służba cywilna” Unii Europejskiej na tle
modeli służby cywilnej wybranych państw
członkowskich

Mgr Paweł Maranowski
Mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak

Uniwersytet Warszawski

ANALITYKA POLITYCZNA
(moderator: Prof. dr hab. Ryszard Stemplowski)
Informacje uczestników o prowadzonych przez nich badaniach i próba ustalenia optymalnego
programu nauczania w zakresie analityki politycznej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Analiza zmiany w stosunkach
międzynarodowych – koncepcja ładu
późnowestfalskiego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Umiejętności analityczne przyszłością nauk
politycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Analityka polityczna w działaniu: pomiędzy
metodologią a metodyką (casus Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Dr Błażej Sajduk

Mgr Rafał Tarnogórski

BAŁKANY W POLITYCE EUROPEJSKIEJ
(moderator: Dr hab. Agnieszka Kastory)
Pojęcie Bałkanów utraciło swoje geograficzne znaczenie i obecnie oznacza terytorium mające
wspólną przeszłość historyczną związaną z najdalszym zasięgiem tureckiego imperium i obejmującym Rumunię, Mołdawię, Bułgarię, Grecję, Albanię, Serbię, Czarnogórę, Chorwację, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Turcję i Kosowo, a nawet Słowenię. Wyodrębnienie na potrzeby
polityki Unii Europejskiej Bałkanów Zachodnich nie zmieniło powszechnego znaczenia tego
pojęcia. Emancypacja bałkańskich narodów trwająca od XIX wieku i angażująca mocarstwa
europejskie przyczyniła się do politycznej niestabilności regionu, wpływającej na sytuację całego kontynentu. Rozpad Jugosławii w latach 90. XX wieku dowiódł, że Bałkany nadal pozostają dalekie od stabilności, a konflikty narodowościowe, religijne i polityczne oczekują na
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rozstrzygnięcie i mogą ponownie zdestabilizować region. Proces integracji Bałkanów z resztą
Europy poprzez zbliżenie i akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – po
napotkaniu różnorakich przeszkód – zatrzymał się w pół drogi. Tymczasem region pozostaje
ważny w polityce Unii Europejskiej, zwłaszcza, gdy po akcesji Rumunii i Bułgarii – oparła swe
granice na wybrzeżu czarnomorskim. Świadczą o tym liczne projekty adresowane do państw
regionu, lub łączące je z resztą kontynentu. Unia Europejska zwiększa swoje zainteresowanie
Morzem Czarnym, jego tranzytowym znaczeniem, jako drogi z Europy do Azji Środkowej,
nawiązuje współpracę z organizacjami regionalnymi związanymi z Morzem Czarnym i Dunajem. Polityka Rosji wobec regionu pozostaje obecnie ważnym, ale mało przewidywalnym
czynnikiem. Rezygnacja z budowy południowej nitki gazociągu i zaangażowanie na Ukrainie
może zwiastować osłabienie jej aktywności na Bałkanach, co stawia przed Unią Europejską
nowe wyzwania.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 3, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Bałkany – potencjał regionu
we współczesnych stosunkach
międzynarodowych w Europie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Inicjatywy współpracy regionalnej UE
w regionie bałkańskim w procesie integracji
europejskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dążenia Serbii do Unii Europejskiej –
przeszkody i wyzwania

Uniwersytet Wrocławski

Bośnia i Hercegowina w aktualnej polityce
Unii Europejskiej

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Waldemar Paruch

Mgr Ewelina Targosz

Dr Anna Jagiełło-Szostak

Podzielone miasta Półwyspu Bałkańskiego
jako wyzwanie dla jednoczącej się Europy:
Mostar i Vukovar

Dr Magdalena Rekść
Mgr Justyna Krupa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

CZYNNIK RELIGIJNY W POLITYCE WEWNĄTRZPAŃSTWOWEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEŁOMIE DRUGIEGO
I TRZECIEGO TYSIĄCLECIA, CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko)
Głównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i analityczne narzędzie, za pomocą którego w ramach nauk humanistycznych i społecznych badane
są relacje między religią i nowoczesnością, w tym między religią i polityką. Przez ten pryzmat dokonuje się ocen sytuacji w różnych kręgach kulturowo-cywilizacyjnych. Jak się wydaje,
w związku z nasileniem procesów globalizacyjnych na przełomie drugiego i trzeciego tysiącle-
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cia mamy do czynienia zarówno z próbami kontestacji tego, co określamy jako sekularyzacja,
jak i narastania nowych procesów i zjawisk, które nie powinny umknąć uwadze politologów.
Namysł badawczy zostanie skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zaważyły na
miejscu religii we współczesnym świecie i związanych z nim dylematach. Dyskutowane będą
między innymi takie zagadnienia jak: wyodrębnianie się i funkcjonowanie rozmaitych form
religii publicznych oraz ich skutki społeczne i polityczne; różnorodność form współczesnego
fundamentalizmu religijnego; ideologia dżihadyzmu; czynnik religijny jako narzędzie mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej; czynnik religijny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; czynnik religijny jako
stabilizator/zagrożenie dla systemów demokratycznych.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 103, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Watykan wobec wyzwań współczesnego
świata – aspekt religijny i polityczny

Uniwersytet Łódzki

Koncepcje polityki wewnętrznej w ujęciu
ruchów neopogańskich w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Czynnik religijny w polityce wewnętrznej
Brazylii na przełomie XX i XXI wieku

Uniwersytet Warszawski

Mgr Justyna Cywoniuk

Wpływ Kościoła katolickiego na kształtowanie ustroju konstytucyjnego Irlandii
Jak tzw. Państwo Islamskie rekrutuje
ochotników z Europy. Próba analizy

Dr Dorota Maj

Dr Renata Siuda-Ambroziak
Dr Michał Wallner

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Karolina Wojtasik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

DEMOKRACJA WEWNĄTRZPARTYJNA, CZ. II
(moderatorzy: Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł,
Dr Maria Wincławska)
Panel sekcji PTNP „Partie i systemy partyjne”. W przeszłości decyzje wewnętrzne partii politycznych podejmowane były za zamkniętymi drzwiami („sekretny ogród polityki” M. Gallagher, M. Marsh). Współcześnie, za sprawą zmian w zakresie udziału poszczególnych struktur
partyjnych w podejmowaniu decyzji, zwiększyła się jawność procesów zachodzących wewnątrz
partii. Demokracja przedstawicielska jest uzupełniana, a nawet wypierana przez demokrację
bezpośrednią (prawybory, referenda wewnątrzpartyjne etc.). Wielu badaczy zwraca uwagę
na zmniejszanie się znaczenia organów przedstawicielskich oraz działaczy średniego szczebla
z jednej strony oraz umacnianie roli elit partyjnych i członków partii - z drugiej. Członkowie,
a czasami też sympatycy partii włączani są w wybór lidera partii, tworzenie programu czy
selekcję kandydatów w wyborach do władz publicznych. Wzmacnianie tej płaszczyzny aktyw-
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ności partii (party on the ground) prowadzi na ogół do dalszego wzrostu znaczenia elit partyjnych, ponieważ rola zatomizowanych członków ogranicza się najczęściej do legitymizowania decyzji podjętych przez grupę polityków kierujących partią. Wśród zagadnień, na których
chcemy skupić uwagę znajdują się: (1) pozycja członków w strukturze partyjnej oraz ich udział
w procesie decyzyjnym partii, (2) rola struktur średniego szczebla oraz ich wpływ na decyzje
partii politycznych, (3) charakter przywództwa partyjnego, (4) pozycja frakcji parlamentarnej
i parlamentarzystów w strukturze partii, (6) funkcje wypełniane przez organy przedstawicielskie szczebla centralnego (Kongresy, Rady), (7) relacje między strukturami różnych szczebli
partii politycznych, (8) udział poszczególnych struktur partyjnych w procesie wyboru lidera,
tworzeniu programu partii oraz selekcji kandydatów.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 210, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Demokracja wewnątrzpartyjna
a zarządzanie partią

Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Materska-Sosnowska

Proces podejmowania decyzji politycznych
w partii Liberalnych Demokratów

Dr Izabela Kapsa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Relacje między partią centralną a regionalną
w polskich partiach politycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Profesjonaliści u władzy. Politycy, lekarze,
sportowcy, amatorzy?

Uniwersytet Warszawski

Demokracja wewnątrzpartyjna na
przykładzie Unii Demokratycznej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ewolucja systemów partyjnych Czech,
Słowacji i Węgier

Dr Maria Wincławska

Dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Mgr Arkadiusz Nyzio
Dr Michał Kozera

Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej w Chełmnie

DIALEKTYKA JAKO METODA KRYTYCZNEJ ANALIZY
POLITYKI, CZ. II
(moderator: doc. dr Bohdan Kaczmarek )
Walory poznawcze dialektyki jako metody naukowej. Zastosowanie jej w analizie życia politycznego (w wymiarze globalnym, jak i wewnętrznym) – w kategoriach sprzeczności, antynomii, autonegacji, paradoksów.

23 września, godz. 11.15-12.45,
Sala konferencyjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
— 57 —

Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Dialektyka a paradygmat krytyczny
w politologii

Uniwersytet Warszawski

doc. dr Bohdan Kaczmarek

Kapitalizm peryferyjny jako kategoria
objaśniania polskiej polityki. Przyczynek do
empirycznej weryfikacji teorii centrum-peryferie
Neoliberalny projekt ładu w perspektywie
metodologicznych aspektów dialektyki
poznania
Dialektyka współczesnego imperializmu
Ekonomia polityczna robotów-zabójców.
Rzecz o dronach

Prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Janusz Golinowski
Prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dr Filip Ilkowski

Uniwersytet Warszawski

Dr Sławomir Czapnik

Uniwersytet Opolski

EMOCJE W POLITYCE CZ. II
(moderator: Dr Franciszek Czech)
W ostatnim okresie myślenie o emocjach rozwinęło się w dwóch kierunkach. Po pierwsze, za
sprawą badań neurologicznych (m.in. A. Damasio) zaczęto zupełnie inaczej patrzeć na istotę procesów emocjonalnych oraz na ich związki z myśleniem racjonalnym. Emocje przestały
być postrzegane jako zaprzeczenie racjonalności. Po drugie, problematyka emocji coraz częściej zaczęła być przedmiotem studiów innych nauk społecznych niż psychologia. Ten swoisty
monopol najpierw (nie licząc takich wczesnych koncepcji jak psychologia tłumu) przełamali
socjologowie (A. Hochschild, J. Turner) oraz historycy (J. Bourke) i antropologowie. W naukach o polityce problematyka emocji wciąż pojawia się stosunkowo rzadko, w sposób niezbyt
pogłębiony i raczej na marginesie innych badań. Niemniej jednak i w tym wypadku znaleźć
można przejawy rosnącego zainteresowania omawianą kwestią. Najlepszym na to dowodem
jest ogromna kariera eseju Dominika Moisiego opublikowanego w Polsce pod tytułem „Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat” (Warszawa
2011). Trudno się dziwić, że tak się dzieje, jeżeli wziąć pod uwagę, iż emocje są nierozerwalnie
związane z wszelkimi aspektami polityki od wyborów i walki o władzę, przez jej sprawowanie
i egzekwowanie, po upadek i zmianę reżimu. W zasadzie każde wydarzenie polityczne może
zostać odczytane przez pryzmat emocji. W trakcie obrad grupy panelowej przewidziane jest
miejsce zarówno dla referatów podejmujących wątki teoretyczne dotyczące rozumienia i roli
emocji w polityce, jak i na studia przypadków tych wydarzeń i procesów politycznych, w których emocje odgrywają ważną rolę oraz pozwalają uchwycić jakiś istotny aspekt politycznej
emocjonalności.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 212, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Emocjonalne odcienie wartości
równości w polityce. Polityczna debata
nad irlandzkim referendum w sprawie
małżeństw jednopłciowych z 2015 r.

Mgr Marta Hoffmann

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Emocje w polskiej debacie publicznej nad
konwencją Rady Europy o przeciwdziałaniu
przemocy domowej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Środowisko LGBT a polityka, czyli tęczowa
polityka emocji

Uniwersytet Szczeciński

Wyklęci czy niezłomni? – rola emocji
w polityce historycznej wobec żołnierzy
podziemia antykomunistycznego w latach
1944-1956
Emocje w kampanii wyborczej 2014 r. –
przykłady wybranych miast woj.
małopolskiego

Dr Kamila Sierzputowska

Mgr Katarzyna Zawadzka

Mgr Ewa Liszkowska

Mgr Judyta Pasiut

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

EUROPEIZACJA POLITYK PUBLICZNYCH, CZ. II
(moderator: Dr hab. Paweł Frankowski)
Europeizacja polityk publicznych nie doczekała się kompletnej analizy pozwalającej zdiagnozować jej stan w poszczególnych politykach sektorowych. W konsekwencji, uczestnicy panelu
podejmą się ustalenia stopnia (i charakteru) europeizacji w poszczególnych politykach publicznych w Polsce. Odnosząc się do naukowego sposobu definiowania obszaru zainteresowań tego
fragmentu studiów europejskich, w najprostszym rozumieniu można definiować europeizację
jako adaptację wewnętrzną do procesu integracji europejskiej. Taką definicję zastosowała m.in.
Helen Wallace, która już w 1971 r. przyjęła następującą definicję: potencjalny wpływ integracji
europejskiej na wewnątrzpaństwowe relacje międzyinstytucjonalne. Co ważne i interesujące,
już wówczas zauważyła, że integracja europejska nie prowadzi automatycznie do konwergencji pomiędzy państwami narodowymi, ponieważ mają one zakorzenione zbyt głębokie różnice
w tradycji administracyjnej i kulturze politycznej, co determinuje proces ich przystosowywania
się do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej i reakcji na zmieniające się otoczenie. Wiele
późniejszych studiów empirycznych potwierdziło tę hipotezę. Prowadziło to badaczy europeizacji do przyjęcia definicji - uznawanej już dziś za klasyczną - pozwalającej widzieć europeizację
jako postępujący proces integracji europejskiej, który wywołuje swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa członkowskie, ich obywateli, instytucje i inne), która podlega następnie
mediacji za pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrz-krajowych, a następnie przynosi
konkretne efekty w postaci zmian w polityce wewnętrznej. W analizowaniu stopnia zeuropeizowania polityk publicznych mamy do czynienia z wieloma zmiennymi, spośród których najważniejsze wydają się: czas, poszczególna polityka sektorowa i konkretne państwo członkowskie. Zmienne te, jak również wiele innych, stanowić będą podstawę debaty podczas panelu.
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23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Europeizacja polityki bezpieczeństwa
ekonomicznego

Uniwersytet Warszawski

Dr Krzysztof Księżopolski
Mgr Bartosz Maziarz

Europeizacja polityki bezpieczeństwa

Uniwersytet Opolski

Rola administracji rządowych w kreowaniu
polityk publicznych Unii Europejskiej
Proces europeizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE

Dr Piotr Tosiek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr hab. Tomasz Młynarski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

GŁOSY NIEWAŻNE W WYBORACH Z 2014 R.
(moderator: Dr Marek Jarentowski)
W przeciwieństwie do potocznych twierdzeń na temat przyczyn dużej liczby głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw z 2014 r. oraz na temat „tajemniczych” przyczyn
usunięcia informacji o tych głosach z protokołów wyborczych, dokonujemy systematycznych
i empirycznych ustaleń na ten temat. Odpowiemy m.in. na następujące pytania: (1) co to są głosy nieważne, jakie są ich rodzaje w świetle regulacji prawnych i zachowań wyborczych, (2) czy
liczba głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw odbiegała istotnie od liczby
tych głosów w poprzednich wyborach, (3) skąd się wzięła, tak czy inaczej, większa niż dotychczas liczba głosów nieważnych, (4) czy ktoś w tajemniczy sposób wykreślił z prawa wyborczego
obowiązek ustalania przyczyn nieważności głosów, (5) czy zaproponowane zmiany w prawie wyborczym można uznać za skuteczną metodę zmniejszenia liczby głosów nieważnych.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 21, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Znaczenie siły kandydatów dla liczby głosów
nieważnych w wyborach samorządowych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Głosy nieważne w praktyce wyborczej
wybranych państw – przyczyny
i konsekwencje

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Jarosław Flis

Mgr Marta Gałązka
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Skąd się biorą głosy nieważne w wyborach
do sejmików województw? Modele
wyjaśniające dla wyborów z 2010 i 2014 r.

Dr Adam Gendźwiłł

Uniwersytet Warszawski

Instytucja głosu nieważnego w polskim
systemie wyborczym: prace parlamentarne
i praktyka wyborcza

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Głosowanie negatywne – czy i jak jemu
przeciwdziałać

Uniwersytet Warszawski

Dr Marek Jarentowski

Mgr Marzena Wieckowska

GRANICE I POGRANICZA WE WSPÓŁCZESNEJ
POLITOLOGII, CZ. II
(moderator: Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus)
Wymienione w tytule kategorie od co najmniej kilkunastu lat są istotnym problemem badawczym politologii, w szczególności badań nad integracją polityczną i gospodarczą, funkcjonowaniem euroregionów, transgranicznością, polityką lokalną i regionalną na obszarach przygranicznych i transgranicznych, publiczną dyplomacją miast i regionów podzielonych granicą,
specyfiką społeczeństwa obywatelskiego w regionach pogranicza. W ramach tak zarysowanego
problemu proponujemy panelistom następujące zagadnienia: historia badań nad granicami
i pograniczami w Polsce i na świecie, współczesne teorie dotyczące granic i pograniczy, pogranicze jako interdyscyplinarna kategoria badawcza, pogranicza z perspektywy nie-europejskiej, Europa Środkowa w paradygmacie pogranicza, polityczne aspekty funkcjonowania
miast podzielonych granicą państwową, funkcjonowanie społeczności pogranicza w reżimach
demokratycznych i autorytarnych, polityka transgraniczna i regionalna UE, problemy pamięci
zbiorowej i tożsamości mieszkańców regionów przygranicznych, zarządzanie granicami, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych regionach świata (np. USA – Meksyk, granice
zewnętrzne UE), ruchy separatystyczne i mniejszości etniczne we współczesnej Europie.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 209, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Korupcja, granice i pogranicze.
O możliwości zastosowania teorii granic
w analizie zjawiska korupcji
Karta Polaka jako instrument (re)aktywacji
Polskiej tożsamości narodowej wśród
Polskiej Mniejszości na Wschodzie –
wnioski z badań wstępnych

Dr Bartosz Czepil

Uniwersytet Opolski

Dr Sławomir Bartnicki

Uniwersytet w Białymstoku
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Polityka lokalna w kontekście mniejszości
niemieckiej na Opolszczyźnie

Uniwersytet Opolski

Polski paradygmat badań granic
i pograniczy. Analiza historyczna

Uniwersytet Opolski

Dr Ewa Ganowicz
Dr Wojciech Opioła

Dyplomacja obywatelska i samorządowa

Dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak

Uniwersytet Szczeciński

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SFERZE PUBLICZNEJ
WSPÓŁCZESNEJ POLSKI. STAN BADAŃ, METODY,
PERSPEKTYWY BADAWCZE, CZ. I
(moderator: Dr Michał Gierycz)
Pierwszym celem panelu jest dyskusja i prezentacja badań na rolą, zakresem i sposobem obecności Kościoła katolickiego w sferze publicznej współczesnej Polski. W szczególności chodzi tu
o odpowiedź na następujące pytania: (1) jakie racje teoretyczne przemawiają na rzecz obecności/nieobecności Kościoła w sferze publicznej?, (2) jakie strategie legitymizujące i delegitymizujące obecność Kościoła w sferze publicznej występują w polskiej debacie politycznej i publicznej
(w tym jak postrzegana jest w tych strategiach rola i funkcja Kościoła wobec sfery publicznej
demokratycznego państwa)?, (3) czy/jakie wyróżnić można modele obecności Kościoła w sferze
publicznej w Polsce? Drugim celem panelu jest krótka refleksja teoretyczna nad stadem i perspektywą badań w tym zakresie w Polsce. W szczególności chodzi tu o wymianę doświadczeń
i poglądów na temat: (1) dotychczasowych osiągnięć i wyzwań badawczych w tym zakresie; (2)
stosowanych ujęć teoretycznych i ich przydatności na gruncie nauk o polityce.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 404, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Stanowisko Episkopatu Polski w wyborach
parlamentarnych z 1991 i 1993 roku

Uniwersytet Rzeszowski

Kościół katolicki w sferze publicznej
współczesnej Polski - próba refleksji
Między maksymalizmem etycznym
a promowaniem etycznego minimum.
Stosunek Kościoła do konsensusu
aksjologicznego w Polsce

Dr Marek Delong

Prof. dr hab. Maria
Marczewska-Rytko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Piotr Burgoński

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
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Korekcyjna rola religii w polityce na
przykładzie sporów o regulacje prawne
w zakresie bioetyki

Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

O. mgr Hieronim Kaczmarek

Relacje państwo – Kościół w Republice
Czeskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

KRESY WSCHODNIE W MYŚLI POLITYCZNEJ
POLSKIEJ I OBCEJ, CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Bogumił Grott)
Poglądy polityczne zawarte w programach partii politycznych, myśli polityków oraz działania
poszczególnych państw dotyczące ziem określanych tradycyjnie w Polsce, jako Kresy Wschodnie.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 5, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Szlachta zagrodowa jako czynnik polityczny
w II RP

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mniejszość polska na dalszych kresach
wschodnich (1917 - 1939)

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi

Problemy implementacyjne polityki
etnicznej rządu RP na uchodźstwie w latach
1939-1947

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Kresy Wschodnie w myśli politycznej
abp Józefa Teofila Teodorowicza

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Olgierd Grott

Prof. dr hab. Bogumił Grott

Mgr Bartosz Koziński

Dr Renata Król-Mazur

KRYZYS GOSPODARCZY A JAKOŚĆ DEMOKRACJI
W EUROPIE, CZ. I
(moderatorzy: Dr hab. Anna Sroka, Dr Agnieszka Bejma) –
sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
W czasach bonanzy gospodarczej legitymizacja rządu, parlamentu czy administracji zależy
przede wszystkim od zdolności do promowania wzrostu gospodarczego i ogólnego dobrobytu,
jak również od oferowania usług o wysokim poziomie dla obywateli. W czasach kryzysu gospodarczego i finansowego, niezadowolenie z rezultatów działań władzy oraz wzrost braku satys-
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fakcji wśród obywateli łączyć się może z odebraniem rządom legitymacji za brak rezultatów.
Czasy kryzysu mogą za tym nieść ze sobą propozycje sanacji demokracji, jak i reform instytucjonalnych. Niniejszy panel dotyczyć będzie z jednej strony nowych rozwiązań instytucjonalnych i propozycji reform, które powstały na kanwie kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego
w 2008 roku, tak w państwach europejskich, jaki i w samej Unii Europejskiej. Z Drugiej strony
analizowane będą różnego rodzaju nowe formy protestu, które pojawiły się w państwach europejskich i ich wpływ na europejski krajobraz polityczny.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 314, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
w Unii Europejskiej w latach 2007-2014
Nowe technologie jako narzędzie przemian
demokracji. Nowa jakość czy utrwalenie
kryzysu?
Programy gospodarcze kandydatów
w wyborach prezydenckich 2015 w Polsce,
jako odpowiedź na sytuację ekonomiczną
w kraju
Ocena jakości demokracji w Polsce po
1989 r. na podstawie analizy trzech jej
wymiarów: rywalizacja (competition),
reagowanie (responsivenes) oraz rządy
prawa (Rule of Law)

Dr hab. Krzysztof Hajder

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Leszek Porębski Prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr Magdalena Kacperska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Małgorzata Kaczorowska

Uniwersytet Warszawski

Problem rozliczalności horyzontalnej na
przykładzie województwa śląskiego w latach
1998-2014

Dr Małgorzata Myśliwiec

Uniwersytet Śląski w Katowicach

KULTURA STRATEGICZNA PAŃSTW
(moderator: Prof. dr hab. Marek Pietraś)
Kultura strategiczna – upraszczając – jest historycznie ukształtowanym sposobem myślenia
państwa o środowisku międzynarodowym i „stylem” podejmowania działań. Celem panelu
jest łączenie wiedzy ogólnej na temat kultury strategicznej państw z analizą wybranych przypadków.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 302, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityczny wymiar działalności transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako realizacja celów politycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Maciej Magiera

Kultura strategiczna a kultura
bezpieczeństwa w Polsce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Geopolityka jako światopogląd władzy
w Rosji. Perspektywa historyczna i ujęcia
współczesne
Ochrona środowiska w kulturze
strategicznej RFN
Kultura strategiczna Japonii

Mgr Jakub Florczyk

Dr Konrad Świder

Polska Akademia Nauk

Dr Helena Wyligała

Dolnośląska Szkoła Wyższa w Wrocławiu

Dr hab. Agata Wiktoria Ziętek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

LEGITYMIZACJA TRANSFORMACJI I SYSTEMU
POLITYCZNEGO W POLSCE
(moderator: Prof. dr hab. Jan Garlicki)
Panel dyskusyjny ma na celu wymianę doświadczeń i poglądów badaczy legitymizacji transformacji i systemu politycznego w Polsce, a w perspektywie refleksję nad metodologią badań
nad transformacją systemową i legitymizacją władzy. Zagadnienie legitymizacji władzy było
już wielokrotnie podejmowane w dyskursie naukowym na świecie i w Polsce. Procesy transformacji systemowej w krajach Europy Środkowej i debata publiczna nad modelem demokratycznego systemu politycznego dowodzą, że to, czy władza jest uznawana za prawowitą ma
istotne znaczenie. Można z przekonaniem stwierdzić, że sytuacja polityczna w Polsce szczególnie silnie pokazuje wagę kwestii legitymizacji. W istocie spór i rywalizacja między głównymi
aktorami na scenie politycznej dotyczy w dużej, a może nawet głównej mierze problemu, czy
i na ile obecny system jest legitymizowany. Jeden obóz polityczny zmierza do delegitymizacji
systemu politycznego III RP, a obóz rządzący stara się delegitymizować opozycję. Wyraźnie
obserwujemy polityczne zjawisko, które nauki o polityce zwykły nazywać stygmatyzacją przeciwnika politycznego. Doprowadzić może to do absurdalnego rezultatu - samo-delegitymizacji
(self-delegitimation) systemu politycznego.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 55, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Transformacja systemowa a identyfikacje
ideologiczne społeczeństwa polskiego

Uniwersytet Warszawski

Legitymizacja wybranych polityk UE
w debatach Sejmu 2004-2013

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Tomasz Godlewski
Dr Magdalena Góra

Polityka historyczna jako narzędzie
do legitymizacji władzy w czasie
tranzycji z systemu autorytarnego do
demokratycznego: przykład Polski i Niemiec
Potencjał delegitymizacji systemu
politycznego w społeczeństwie polskim

Dr Katarzyna Kącka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Daniel Mider

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Wojciech Sokół Prof. UMCS

Formuły legitymizacji
w III Rzeczypospolitej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Delegitymizacja wroga jako odpowiedź
Carla Schmitta na delegitymizację państwa

Mgr Łukasz Święcicki

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

MEDIALNY OBRAZ POLITYKI A POLITYCZNY OBRAZ MEDIÓW
(moderator: Dr Agnieszka Walecka-Rynduch)
Zgłoszony temat panelu wpisuje się w prace zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem, działającego w ramach Ośrodka Badań nad Mediami, powołanego przy Uniwersytecie Pedagogicznym. Dwudziesty pierwszy wiek przejdzie zapewne do historii jako czas demokracji medialnej lub demokracji elektronicznej. Kwantyfikatorem tego stulecia będą zapewne
media, które decydują o stylu pracy, stylu polityki i w zasadzie o całym życiu społecznym.
Politycy na całym świecie podporządkowują swoje polityczne kampanie, wywiady, wypowiedzi, plany - mediom. To dzięki nim komunikują się z obywatelami swoich państw, wyborcami,
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Media są obecnie pod bardzo silną presją konkurencji - dlatego aby trwać, muszą przyjmować specyficzną konwencję opisywania polityki.
Zaproponowany przez nas temat ma zachęcić badaczy do rozważań nad procesami zachodzącymi w ramach medializacji/mediatyzacji polityki, a także polityzacji mediów. Chcielibyśmy
pochylić się nad zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem mediów (nowych mediów
oraz mediów tradycyjnych) przez samych polityków, a także przez dziennikarzy oraz osoby
związane z branżami pomocniczymi (specjaliści ds. public relations oraz specjaliści ds. marketingu politycznego), oraz wykorzystywaniem polityków i polityki przez branżę medialną.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 16, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Nowe technologie komunikacyjne w służbie
organizacji pozarządowych

Dr Marta du Vall

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Fenomen hiszpańskiej partii Podemos, czyli
jak z lokalnej telewizji dostać się do Brukseli

Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Wesoły Bronek”, „krul Janusz” i inni...
Satyra polityczna w nowych mediach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analiza zjawiska redukcji faktu politycznego
w społeczeństwie sieci

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Udział oligarchów w rosyjskim rynku
medialnym

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

MEDIA-EGO w MEDIAPOLIS. Medialny
obraz Magdaleny Ogórek w wyborach
prezydenckich 2015 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Dagmara Głuszek-Szafraniec
Dr Magdalena Mateja

Dr Maria Nowina Konopka
Dr Agata Krzywdzińska

Dr Agnieszka Walecka-Rynduch

MIGRACJE, POLITYKA IMIGRACYJNA,
PARTYCYPACJA OBYWATELSKA IMIGRANTÓW JAKO
PROBLEMATYKA POLITOLOGICZNA
(moderator: Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska)
Zainteresowanie problematyką migracji na gruncie politologii nie ma długiej tradycji. Zagadnienia te przez wiele lat były domeną socjologów, ekonomistów i demografów, którzy w naturalny sposób pomijali czy nie doceniali wpływu polityki na procesy migracyjne. Sytuacja ta
zmieniła się wraz z transformacją powojennej Europy w kontynent imigracji, która w polityce
państw szczególnie wyraźnie pojawiła się najpierw w aspekcie rynku pracy, a następnie integralności wspólnoty narodowej i politycznej (migracje jako problem dla spójności wspólnot
i społeczeństw przyjmujących). W Europie stopniowy rozwój studiów politologicznych nad migracjami, postępował zwłaszcza pod wpływem takich procesów politycznych jak: zmiana demograficzno-społeczna i napływ od lat 60. XX w. imigrantów do większości krajów europejskich,
powstanie Unii Europejskiej i strefy Schengen ze swobodą przemieszczania się i europejskim
rynkiem pracy oraz wzrost zagrożenia terroryzmem po 2001 r. Uwagę badaczy tej dyscypliny
przykuły takie zagadnienia jak: zakres i rodzaj wpływu państwa na procesy migracyjne, w tym
w szczególności efektywność i formy kontroli państw nad ruchami migracyjnymi; procesy formowania, wdrażania i skuteczności polityk imigracyjnych (w tym ustalanie formalnych zasad
i warunków pobytu cudzoziemców, a także zasad i warunków ich naturalizacji), wpływ migracji na wybrane struktury (i podsystemy) państwa wysyłającego i przyjmującego migrantów
(w tym polityka integracyjna jako zespół środków stosowanych przez władze, służące tworzeniu warunków i rozwiązań sprzyjających włączaniu się imigrantów w różne sfery życia społeczeństwa przyjmującego). W ostatnich latach na gruncie politologii europejskiej coraz częściej
podnoszone są tematy dotyczące procesów włączania (się) imigrantów w strukturę państwa
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jako wspólnoty politycznej (nabywanie obywatelstwa i praw politycznych)i społeczno-kulturowej (przynależność do narodu), koncentrujące się na analizach różnych form partycypacji
obywatelskiej imigrantów, ich aktywności w ramach społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwa w politycznych procesach podejmowania decyzji w kraju zamieszkania. Jednak nadal
problematyka ta zyskuje niewystarczające zainteresowanie politologów zwłaszcza na gruncie
polskim. Celem panelu jest ukazanie zarówno dotychczasowych deficytów, jak i możliwości
w badaniu zjawisk migracyjnych, polityk imigracyjnych i partycypacji obywatelskiej imigrantów na gruncie politologicznym, w odniesieniu do kluczowych paradygmatów nauk o polityce.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 6, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Migracje, polityka imigracyjna,
partycypacja obywatelska imigrantów jako
problematyka politologiczna
Migracja jako wartość w unifikacji
i jednoczącej dywersyfikacji świata.

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Uniwersytet Gdański

Polityka migracyjna w perspektywie nowego
instytucjonalizmu
Instytucjonalizacja polityki integracji
imigrantów w miastach Europy ŚrodkowoWschodniej: Przypadki Pragi i Warszawy
Meczety w Europie – wsparcie czy wyzwanie
dla polityki integracyjnej? Przypadek
Wielkiej Brytanii
Partycypacja obywatelska imigrantów

Dr Monika Trojanowska
Strzęboszewska

Dr Małgorzata Pawlus

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz

Uniwersytet Wrocławski

Dr Mikołaj Pawlak

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Janusz Balicki Prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Ewa Pogorzała

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Zamościu

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE I EUROPIE.
ASPEKTY POLITYCZNE I SPOŁECZNE, CZ. II
(moderatorzy: Prof. dr hab. Andrzej Sakson,
Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk)
Podstawowy problem badawczy zawiera się w pytaniu o to jakie są najważniejsze aspekty polityczne i społeczne związane z funkcjonowaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Pol-
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sce i Europie. Zgłaszający panel oczekują, że wezmą w nim udział badacze z Polski i innych
krajów europejskich. Prezentacja wyników badań jest otwarta dla wszystkich, których prace
badawcze skoncentrowane są na tematyce panelu.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 7, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polacy w Austrii – kwestia statusu prawnego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Podmiotowość polityczna mniejszości
niemieckiej w Polsce w świetle teorii
zasobów organizacji

Dr Barbara Kobzarska-Bar

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Rosyjska mniejszość we Lwowie po upadku
ZSRR. Proces zakorzenienia wobec
nacjonalizacji przestrzeni
Od etnicyzacji problemów socjalnych
do marginalizacji etniczności. Sytuacja
mniejszości narodowych i etnicznych
w Republice Czeskiej

Dr Ewa Godlewska

Dr Magdalena Lachowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Elżbieta Szyszlak

Uniwersytet Wrocławski

NIEMCY 25 LAT PO ZJEDNOCZENIU
(moderator: Dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska)
25. rocznica zjednoczenia stwarza okazję do podjęcia dyskusji nad ciągłością i przemianami,
które dokonały się w wybranych politykach Niemiec. Jest to szczególnie istotne w kontekście
dynamicznie zmieniającego się środowiska międzynarodowego i formułowania postulatu
większego zaangażowania się Niemiec w rozwiązywanie problemów regionalnych i globalnych.
Paneliści zaprezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań niemcoznawczych w zakresie
polityki zagranicznej, w tym nowej roli Niemiec w świecie, w Unii Europejskiej (wzrastający
eurosceptycyzm), polityki bezpieczeństwa (ewolucja strategii bezpieczeństwa), zagranicznej
polityki gospodarczej (partnerzy strategiczni zmieniający się w dobie globalizacji) oraz wiodącej roli Niemiec w międzynarodowej polityce energetyczno-klimatycznej. Taki dobór problematyki pozwoli również na ukazanie ewolucji roli i znaczenia międzynarodowego Niemiec jako
państwa o interesach globalnych.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 7, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Społeczeństwo niemieckie 25 lat po
zjednoczeniu - większa wspólnota czy nadal
podzielone
Poszukiwanie nowej roli międzynarodowej
Niemiec jako problem badań naukowych
i praktyki politycznej po 2005 r.
Od potęgi cywilnej do mocarstwa geoekonomicznego. O nowej roli Niemiec w Europie
Polityka Niemiec wobec Ameryki Łacińskiej

Dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Erhard Cziomer

Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Mgr Rafał Szymanowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Aleksandra Kruk

Uniwersytet Zielonogórski

Niemcy wobec wyzwań polityki
energetyczno-klimatycznej UE w Drugiej
dekadzie XXI wieku

Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Teoria i praktyka badań nad pomocą
rozwojową w Niemczech na przestrzeni
ostatniego ćwierćwiecza

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Interesy ekonomiczne w polityce
zagranicznej Niemiec

Dr hab. Beata Molo Prof. KA

Dr Anna Paterek

Dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus Prof. UO

Uniwersytet Opolski

OBLICZA POLITYKI LOKALNEJ – REGUŁY WYBORCZE,
AKTORZY, PARTYCYPACJA, CZ. II
(moderator: Dr hab. Maciej Drzonek)
W 2015 r. mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. W zamierzeniu podczas panelowej dyskusji miałaby zostać podjęta problematyka współczesnej polskiej
polityki lokalnej, jednakże jest oczywiste, że trudno ją opisywać i analizować bez odniesień do
praktyki i wzorców jej funkcjonowania w innych krajach europejskich. Celem panelu jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez jego uczestników oraz dyskusja naukowa,
która miałaby ogniskować się wokół sformułowanych w tytule panelu zagadnień badawczych.
Po pierwsze, interesujące będzie przyjrzenie się regułom wyborczym, na podstawie których
w polityce lokalnej pojawiają się reprezentanci społeczności lokalnych (Kodeks wyborczy, ale
również wcześniejsze modyfikacje w ordynacji wyborczej), a zwłaszcza znalezienie odpowiedzi
na pytanie czy wprowadzone modyfikacje w ordynacji wyborczej wpływają na wyniki wyborów lokalnych, pozwalają na odzwierciedlenie preferencji wyborców, czy raczej prowadzą
do ich zniekształcania. Drugi problem badawczy miałby dotyczyć charakteru występujących
w polityce lokalnej aktorów (partie parlamentarne, tzw. aktorzy lokalni oraz niby-bezpartyjni)
oraz ich efektywności w zdobywaniu ośrodków władzy lokalnej (fotele wójtów, burmistrzów
i prezydentów; mandaty radnych). Biorąc pod uwagę różne możliwości oddziaływania na poli-
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tykę lokalną przez występujących w niej aktorów szczególnie frapująca byłaby próba wyjaśnienia przyczyn wielokadencyjności włodarzy gmin i miast. Trzecie zagadnienie – partycypacja
obywatelska na poziomie lokalnym (frekwencja w wyborach lokalnych, udział w referendach
i innych mechanizmach demokracji bezpośredniej) – w pewien sposób spaja dwa wcześniejsze.
W tym kontekście uczestnicy panelu mieliby podjąć dyskusję na temat czynników wpływających na zwiększenie (zmniejszenie) zaangażowania obywatelskiego – ordynacje wyborcze,
charakter występujących aktorów polityki lokalnej, wiejski – miejski charakter gmin czy innych
przyczyn.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 402, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Partnerstwo miast jako czynnik wspierający
transmisję wzorów kultury politycznej
władz miejskich
Monopolizacja sceny politycznej a wyniki
gospodarcze: rzut oka na Polskę lokalną
Lokalna polityka gospodarcza jako element
polityki samorządu terytorialnego na
przykładzie miasta Krakowa
Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014-2020

Dr Agata Nijander-Dudzińska

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Grażyna Bukowska,
Dr Jan Falkowski

Uniwersytet Warszawski

Dr Piotr Dardziński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Magdalena Goryczka

ODSŁONY AFRYKI, CZ. II
(moderator: Dr hab. Robert Kłosowicz Prof. UJ)
Afryka i jej wpływ na sytuację polityczną regionu i świata. Planowany panel będzie miał dwie
części o odmiennie zdefiniowanych problemach badawczych. Wiodącym problemem badawczym pierwszej części będzie obecna kondycja polityczno-społeczna państw Afryki wraz z jej
uwarunkowaniami historycznymi, ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi. Problemem
badawczym Drugiej części panelu jest wpływ, jaki wywierają państwa Afryki na sytuację polityczną regionu i świata.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 317, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Współpraca państw afrykańskich na rzecz
pokoju i bezpieczeństwa – szanse i bariery
dla regionalnej architektury bezpieczeństwa
Rola diaspory indyjskiej w procesie
przemian demokratycznych w Republice
Południowej Afryki (na podstawie pism
Nelsona Mandeli)

Dr hab. Wiesław Lizak

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Renata Czekalska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(Nie) rozwojowy wymiar umów EPA w odniesieniu do krajów Afryki Subsaharyjskiej

Uniwersytet Warszawski

Polityka USA wobec państw Afryki
Północnej na przykładzie Algierii i Maroka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Szanse i zagrożenia na drodze do utrzymania stabilizacji wewnętrznej i zwiększenia
roli na arenie międzynarodowej państwa
afrykańskiego na przykładzie Ghany
Problem przenikania się członkostwa
państw afrykańskich w regionalnych
wspólnotach gospodarczych- perspektywa
politologiczna

Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk
Dr Rafał Wordliczek

Mgr Monika Różalska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Dominika Kwiecień

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ODSŁONY POLITYKI MEDIALNEJ, CZ. II
(moderator Prof. dr hab. Jacek Sobczak)
Głównym problem badawczym będzie analiza polityki medialnej w Polsce i Europie. Zagadnienia poruszane w panelu dotykać będą zadań i instrumentów polityki medialnej w erze cyfrowej i dynamicznie zmieniającego się rynku medialnego, a także prezentować jej wpływ na
wybrane instytucje prawa mediów. Celem uczestników panelu będzie także próba uporządkowania i kategoryzacji kolejnych odsłon polityki medialnej w Polsce i Europie na przestrzeni
ostatnich 25-lat.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 15, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityka kadrowa w wybranych mediach.
Standaryzacja i etatyzacja

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Lucyna Szot
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Konwersja cyfrowa radia naziemnego – czy
istnieje polityka medialna w Polsce?

Dr hab. Jędrzej Skrzypczak
Prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska

Polityka zatrudniania dziennikarzy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Polityka medialna UE – kierunki rozwoju

Dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Anna Wilińska-Zelek

Nowy paradygmat ochrony własności
intelektualnej w polityce medialnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

PAŃSTWA BAŁKAŃSKIE W PARADYGMATACH
WSPÓŁCZESNEJ POLITOLOGII, CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek)
Za naczelny cel badawczy przyjęto omówienie państw bałkańskich w kontekście współczesnych
teoretycznych modeli politologicznych. Przykładowo jednym z tematów będzie relatywizm
suwerenności państwa na przykładzie Kosowa. Innym polityka zagraniczna Polski wobec
państw pojugosłowiańskich. Analiza konstruktywistyczna. Ciekawe wydaje się też spojrzenie
na ustroje państw bałkańskich przez pryzmat modelu demokracji w ujęciu Roberta Dahla czy
Giovanniego Sartoriego, którzy uważają m.in., że współczesna debata o demokracji cechuje
się rosnącymi napięciami między wartościami (tym co być powinno) a faktami (tym co jest).
Państwa bałkańskie ciekawie się prezentują w pryzmacie koncepcji: Ralpha Dahrendorfa, Jeana L. Cohena, Hannah Arendt czy też Paolo Mancini.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 106, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr hab. Małgorzata Podolak

Formy demokracji bezpośredniej
w państwach postjugosłowiańskich

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Kontrowersje wokół pojęcia Bałkany
Zachodnie

Uniwersytet Łódzki

Ewolucja pozycji parlamentu w państwach
bałkańskich po 1989 roku

Uniwersytet Warszawski

Dr Magdalena Rekść
Dr hab. Jacek Wojnicki, Prof. UW
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Systemy partyjne państw Bałkanów
Zachodnich – pojęcie bez desygnatu?

Dr hab. Przemysław Żukiewicz

Uniwersytet Wrocławski

PAŃSTWO NARODOWE W EUROPIE. WYBRANE WYZWANIA
W OSTATNIM ĆWIERĆWIECZU
(moderatorzy: Dr hab. Wawrzyniec Konarski Prof. UJ,
Dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska)
Współczesne przemiany polityczne jakie można obserwować zarówno w Europie, jak i poza nią
uwypukliły szczególne znaczenie samookreślenia narodowego jako czynnika zarówno destrukcyjnego wobec państw starych, ale też kreatywnego wobec państwa nowego, będącego również
bytem zorganizowanym, terytorialnym i przymusowym. Skupienie się na wyzwaniach jakie
stoją przed współczesnymi państwami narodowymi oraz wskazanie możliwych scenariuszy
zmian jakim muszą ulec współczesne państwa mają stać się początkiem dyskusji o kondycji
współczesnego państwa narodowego.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 113, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Koncept państwa narodowego i fale jego
powstawania począwszy od Kongresu
Wiedeńskiego

Dr hab. Wawrzyniec Konarski
Prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grecja – rozpad demokratycznego państwa
czy szansa na przyszłość?

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Wyzwania związane z koncepcją utrzymania
jedności państwa hiszpańskiego w XXI
wieku. Próba analizy

Dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Dr Małgorzata Myśliwiec

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Paweł Schmidt

Recep Tayyip Erdogan – współczesny
Atatürk czy lider nowego typu?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Czy dążenia emancypacyjne Ślązaków
zagrażają suwerenności współczesnego
państwa polskiego?

Dr Tomasz Słupik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Efekty implementacji procesów dewolucyjnych w Walii. Analiza metodologiczna

Dr Bartłomiej Toszek

Uniwersytet Szczeciński
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PARTYCYPACJA KOBIET W POLITYCE, CZ. I
(moderator: Dr Iwetta Andruszkiewicz)
Problematyka partycypacji kobiet w życiu publicznym oraz uzyskiwania przez kobiety praw
wyborczych w systemach politycznych wybranych państw.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 22, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Równość płci jako kluczowy element
tożsamości krajów regionu nordyckiego
Partycypacja kobiet na terenach wiejskich.
Kobiety w wiejskiej społeczności lokalnej
Dyskusja w kwestii równouprawnienia
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VII
kadencji (2011-2015)
Kościół katolicki wobec gender –
w poszukiwaniu źródeł i prognoz

Dr Joanna Grzela

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Natasza Lubik-Reczek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Anna Pięta-Szawara

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Natalia Klejdysz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA NA SZCZEBLU LOKALNYM –
NOWE OBLICZE DEMOKRACJI?, CZ. II
(moderatorzy: Dr Izolda Bokszczanin, Dr Andżelika Mirska)
Weryfikacja hipotezy kierunkowej: partycypacja obywatelska w swoich współczesnych formach
i zakresie wpływa na kształtowanie się nowego modelu demokracji w państwach europejskich.
Wraz z upowszechnieniem się przekonania o wyższości demokracji nad innymi formami sprawowania rządów (i zarządzania sprawami publicznymi) „koniec historii” w tym zakresie nie
został w żadnym razie osiągnięty. Wręcz przeciwnie, w nauce podnoszone są kwestie kryzysu
demokracji, deficytu w zakresie legitymizacji władzy, wzrostu nieufności obywateli wobec elit
politycznych. Reprezentatywność władzy stała się „piętą achillesową” systemów demokratycznych, artykułowana jest wątpliwość czy elity polityczne rządzą w interesie rządzonych. Tradycyjne formy udziału obywateli w procesach decyzyjnych wykazują deficyty. Reakcją na to
są próby wprowadzania różnych demokratycznych innowacji. Paradoksalnie brzmiące hasła
typu „demokratyzacja demokracji” ukazują kierunek postulowanych, jak również wdrażanych
reform instytucjonalnych we współczesnych państwach demokratycznych. Zamierzeniem panelistów jest diagnoza kierunków zmian w obszarze demokratycznych mechanizmów legitymizacji władzy z uwzględnieniem zarówno wymiaru normatywnego, jak i praktyki działania
w wybranych państwach europejskich. Pytania problemowe: (1) czy mamy do czynienia z de-
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waluacją czy rewaluacją idei partycypacji obywatelskiej? Czy procesy te paradoksalnie przebiegają równolegle? Jakie są tego źródła?, (2) jakie jest współczesne spektrum form partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań „nowych form” partycypacji, (3)
jakie formy uczestnictwa nabierają znaczenia w świetle nowych teorii demokracji, (4) związek
jakości demokracji a praktykowanych form partycypacji, (5) jaka jest praktyka uczestnictwa
obywatelskiego, specyfika lokalna (regionalna/narodowa); kierunki zmian, nowe zjawiska, (6)
czy uczestnictwo obywatelskie przyczynia się do przemodelowania demokracji lokalnej państw
współczesnych/lokalnego systemu władzy.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 203, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr hab. Jacek Zieliński Prof. UPH

Partycypacja obywatelska na szczeblu
lokalnym w Rosji

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Partycypacja obywatelska na szczeblu
lokalnym w państwach Europy Południowej

Dr Izolda Bokszczanin

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jacek Wojnicki, Prof. UW

Demokracja lokalna w Słowenii

Uniwersytet Warszawski

Partycypacja na szczeblu lokalnym – nowe
oblicze demokracji

Dr Beata Słobodzian

Uniwersytet Gdański

PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI W BADANIACH
POLITOLOGICZNYCH, CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer)
Celem panelu jest refleksja nad podejściami, metodami i technikami w badaniach politologicznych z uwzględnieniem zarówno perspektywy metodologii apragamtycznej, jak i poszczególnych metod oraz technik.

23 września, godz. 11.15-12.45,
Sala seminaryjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem
państwa: wykładnia poznania naukowego

Akademia Obrony Narodowej

Stosunki międzynarodowe – „nauka na
sterydach” czy ofiara własnego sukcesu?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Jarosław Gryz

Dr Magdalena Kozub-Karkut
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Co się stało z Putinem? Teoremat Bayesa
i podejście kognitywistyczne a teorie
wyjaśniające „zniknięcie” prezydenta Rosji
w marcu 2015 r.

Dr Paweł Matuszewski

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Gerrymandering i malapportionment –
metody badawcze

Uniwersytet Łódzki

Historia polityczna – terytorium sporne czy
ziemia niczyja?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hybrydyzacja teorii stosunków
międzynarodowych jako nowy kierunek
metodologii badań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Michał Pierzgalski
Mgr Arkadiusz Nyzio

Mgr Leonard Dajerling

PODEJŚCIE INTERPRETACYJNE W NAUKACH POLITYCZNYCH
– MIĘDZY BADANIAMI NAD MYŚLĄ POLITYCZNĄ
A ANTROPOLOGIĄ POLITYKI, CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz)
Koncepcje wiedzy (poznania) związane z rozwojem nauki o polityce wyrastają – najogólniej
rzecz ujmując – z tradycji Oświecenia. Związane są - na co wskazuje już samo określenie –
z ideałem poznania naukowego. Czym jest wszakże nauka? Dziś pytanie to staje się coraz bardziej ważne, absorbujące, i coraz bardziej kłopotliwe. Nie mamy już żadnej pewności w kwestii
„naukowych metod” poznania. W jakiej mierze dotyczy to politologii? Musimy – jak się wydaje
– zacząć od tradycyjnego Kantowskiego pytania o warunki możliwości poznania. Jakie są więc
warunki możliwości tworzenia „naukowej” wiedzy o polityce? Nie można ich dziś oczywiście
określić w sposób normatywny i kategoryczny, odwołując się do ideałów tradycyjnie rozumianej epistemologii. Można, i trzeba, natomiast uczynić całe zagadnienie przedmiotem refleksji,
przedmiotem i n t e r p r e t a c j i, próbując ująć cały problem w kategoriach r o z u m i e n i a.
Niniejszy panel poświęcony jest podejściu interpretacyjnemu w politologii. Początkowo było
ono stosowane w badaniach z zakresu historii myśli politycznej. Z czasem podejście interpretacyjne zostało wzbogacone za sprawą hermeneutyki, fenomenologii, a także analizy dyskursu.
Uważamy, że tradycyjne studia nad myślą polityczną powinny zostać przekształcone w szersze
podejście badawcze, wychodzące poza egzegezę dzieł „klasyków myśli politycznej” i stawiające
sobie za cel interpretację zjawisk politycznych na wszystkich poziomach życia społecznego. Jesteśmy przekonani, że w tym celu niezbędne jest śmiałe korzystanie przez politologię z kategorii
analitycznych i metod badawczych współczesnej antropologii. Panel ma charakter otwarty. Do
uczestnictwa zapraszamy osoby zainteresowane: podejściem interpretacyjnym w politologii; badaniami naukowymi na pograniczu nauki o polityce i antropologii; zastosowaniem metod jakościowych w naukach politycznych (m. in. obserwacja uczestnicząca, metoda biograficzna, inne).

23 września, godz. 11.15-12.45,
Aula średnia A, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Podejścia interpretacyjne w badaniach nad
stosunkami międzynarodowymi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Badania jakościowe nad zjawiskiem
migracji

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Dr Małgorzata Kułakowska

Prof. dr hab. Edward Olszewski

Myśl polityczna i jej konotacje

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
w Kutnie

Teoria mimetyczna René Girarda i jej
zastosowanie w politologii

Uniwersytet Gdański

Systemy Deliberatywne. Najnowsze trendy
w Teorii Demokracji Deliberatywnej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Adam Romejko

Między definicją sytuacji a rekonstrukcją
świata: deliberacja jako myśl i działanie
polityczne

Mgr Michał Zabdyr-Jamróz
Mgr Marcin Zgiep

Uniwersytet Warszawski

POLITYKA KOMUNIKACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ
(moderator: Dr Małgorzata Winiarska-Brodowska)
Rozważania uczestników panelu będą koncentrować się na zagadnieniach dotyczących polityki komunikacyjnej UE. Może być ona rozumiana szeroko jako polityka obejmująca politykę medialną, telekomunikacyjną i politykę budowy społeczeństwa informacyjnego. Może
także być pojmowana jako polityka informowania i komunikowania, jako działania instytucji
unijnych związane z przedstawianiem i wyjaśnianiem UE obywatelom oraz pozyskiwaniem
ich poparcia dla unijnego projektu. Podczas panelu poruszone zostaną kwestie polityki komunikacyjnej wobec współczesnych wyzwań i problemów w Unii Europejskiej. Dyskusja będzie
odnosić się m.in. do procesów integracyjnych i dezintegracyjnych, stanu dyskursu politycznego
i debaty publicznej czy też medialnego wymiaru unijnej polityki.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 1, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Eurosceptycyzm: między marginalizacją
a głównym nurtem debaty publicznej
Unia Europejska w kryzysie? – wizerunek
medialny UE w tygodnikach ogólnopolskich

Dr hab. Teresa Sasińska-Klas
Prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Prof. UW

Uniwersytet Warszawski
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Oceny i postulaty dziennikarzy wobec
polityki informacyjnej Unii Europejskiej
Komunikowanie w praktyce – unijna
strategia komunikowania a postawa
Polaków wobec zaangażowania w debatę na
temat Unii Europejskiej

Dr Marta Jas-Koziarkiewicz

Uniwersytet Warszawski

Dr Monika Łukasik-Duszyńska

Uniwersytet SWPS w Warszawie Wydział
Zamiejscowy we Wrocławiu

Nowe media polityce informacyjnej Komisji
Europejskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

UE wobec współczesnych wyzwań

Dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Dr Michał Piechowicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PROBLEMY FINANSOWANIA FEDERALNYCH KAMPANII
WYBORCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
(moderator: Dr Maciej Turek)
W panelu przewidujemy prezentację referatów oraz dyskusje na tematy związane z systemem
finansowania federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych oraz wynikające
z tego problemy dla procesu politycznego. Interesować będą nas kwestie kto i dlaczego dokonuje
wpłat na cele wyborcze, w jaki sposób pieniądze wpływają na decyzje podejmowane przez deputowanych, w jakim stopniu wobec systemu finansowania wyborów jesteśmy zmuszeni zmodyfikować modele reprezentacji politycznej, jak wreszcie taki sposób finansowania kampanii
wyborczych i wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii do Kongresu oraz na urzędy
sędziowskie, wpływa na kształt, charakter i stan współczesnej demokracji amerykańskiej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 42, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Konserwatywno-liberalny spór wokół problematyki finansowania kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
W stronę nowego systemu finansowania
federalnych kampanii wyborczych?
O konsekwencjach Citizens United w pięć
lat po decyzji Sądu Najwyższego
Grupy interesu a finansowanie kampanii
wyborczych na poziomie federalnym. Stare
problemy, nowe tendencje

Dr hab. Paweł Laidler

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Jan Misiuna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Konrad Oświecimski

Akademia Ignatianum w Krakowie
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Unequal democracy. Równość, wolność
słowa i przekazywanie środków na cele
wyborcze

Dr Maciej Turek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czy duży może więcej? Znaczenie wielkości
zgromadzonych funduszy dla sukcesu w wyborach kongresowych w latach 2000-2012

Dr hab. Łukasz Wordliczek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PROBLEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO
I FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
W DRUGIEJ DEKADZIE XXI W.
(moderator: Dr hab. Ireneusz Kraś) –
sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
Problem badawczy panelu to: czy nowe rozwiązania gospodarcze i finansowe w Unii Europejskiej przyczynią się do zmniejszenia problemów związanych z jej zarządzaniem? Poruszane
problemy: nowe instrumenty w zarządzaniu gospodarczym i finansowym Unii Europejskiej,
przyszłość strefy euro, możliwości zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej w gospodarce światowej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 315, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wobec czego są niezależne banki centralne
w UE?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Wiceminister Spraw Zagranicznych

Problem efektywnej realizacji polityki
gospodarczej w strefie euro

Dr hab. Radosław Kupczyk

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Ireneusz Kraś

Rozwiązania instytucjonalne w polityce
makroostrożnościowej

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Ryzyko obniżania konkurencyjności Unii
Europejskiej a economic governance
Nowe instrumenty w zarządzaniu
gospodarczym i finansowym UE

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Dr Paweł Samecki

Członek Zarządu Narodowego Banku
Polskiego

Dr Ewa Synowiec

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej W Polsce
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Perspektywy funkcjonowania strefy EURO

Reindustrializacja. Nowy priorytet rozwoju
społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej

Dr hab. Piotr Misztal Prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr hab. Maciej Walkowski
Prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

PROFESJONALIZACJA POLITYKI? ROLA I ZNACZENIE
OŚRODKÓW EKSPERCKICH
(moderator: Dr hab. Monika Ślufińska)
W literaturze naukowej większość autorów uważa, iż określenie think tanki, to wyjątkowo
nieprecyzyjny termin, choć nie podlega już dyskusji, że oddziałują one na sferę polityk publicznych. Partie polityczne, a w szczególności decydenci polityczni, coraz częściej korzystają
z wiedzy ekspertów. Istotnym więc zagadnieniem jest, kto stanowi zaplecze eksperckie dla partii politycznych i jaki jest w rzeczywistości wpływ ośrodków eksperckich na politykę państwa?
Celem panelu jest nie tylko określenie roli i znaczenia ośrodków eksperckich ale także próba
udzielenia odpowiedzi na pytanie czy ich aktywność wpływa na profesjonalizację działań politycznych.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 20, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Think tanki – ośrodkami myśli politycznej?

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Fundacja „Dyplomacja i Polityka”. Think
tank niezależny czy afiliowany?
Między wpływem a ułudą. Rola amerykańskich think tanków w kształtowaniu polityki
Stanów Zjednoczonych wobec Federacji
Rosyjskiej po aneksji Krymu

Prof. dr hab. Michał Śliwa

Dr hab. Olgierd Grott

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Bartosz Rydliński

Akademia Obrony Narodowej

Fundacje polityczne europejskich partii
politycznych (europartii)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Think tanki w Europie – niespełnione
obietnice?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Agnieszka Nitszke

Dr hab. Monika Ślufińska
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Aktorzy społeczni, terytorium, władza –
doświadczenia ASEGE

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PRZESTRZEŃ KOSMICZNA JAKO OBSZAR RYWALIZACJI
I WSPÓŁPRACY (POLITYKI/DOKTRYNY/STRATEGIE
KOSMICZNE)
(moderator: Dr hab. Jolanta Bryła Prof. UAM)
Wymiana poglądów na temat przyczyn, przejawów i konsekwencji nasilającej się aktywności
państwowych i niepaństwowych podmiotów w przestrzeni kosmicznej w związku z pojawianiem się nowych rodzajów zastosowań i rosnącym uzależnieniem społeczeństw od technologii
kosmicznych. W toku rozważań spodziewane jest dokonanie identyfikacji i oceny potencjalnych i realnych wyzwań i zagrożeń mogących być konsekwencją realizowanych polityk, doktryn i strategii kosmicznych różnych państw.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 13, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Autor/Autorzy

Tytuł referatu

Dr hab. Jolanta Bryła Prof. UAM

Doktryna kosmiczna Stanów
Zjednoczonych – geneza, cel, znaczenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Miejsce państw rozwijających się
w koncepcji i realizacji Europejskiej Polityki
Kosmicznej
Europejska polityka kosmiczna: przesłanki
powstania, efektywność i perspektywy
Polski sektor kosmiczny wobec problemów
bezpieczeństwa i obronności
Prywatyzacja usług kosmicznych: substytut
czy konkurencja wobec programów
państwowych?

Dr hab. Paweł Frankowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Irma Słomczyńska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Bartosz Smolik

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Paweł Turczyński

Uniwersytet Wrocławski
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RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE W UNII EUROPEJSKIEJ
I NATO, CZ. II
(moderatorzy: Prof. dr hab. Bogdan Koszel,
Prof. dr hab. Janusz Węc)
Celem panelu jest określenie i analiza płaszczyzn współpracy polsko-niemieckiej i obszarów
konfliktów w Unii Europejskiej i NATO.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 218, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Niemcy wobec interwencji międzynarodowej w Libii. Enfant terrible NATO?
Relacje polsko-niemieckie w Radzie Unii
Europejskiej i w Parlamencie Europejskim
Polacy i Niemcy wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 i 2014 roku
Polsko-niemiecka współpraca służb
policyjnych, granicznych i celnych jako
przykład kooperacji państw członkowskich
Unii Europejskiej w Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Dr hab. Michał Kosman Prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dr Adam Kirpsza

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Adam Barabasz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Paulina Antoń

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

REPREZENTACJA, SUWERENNOŚĆ,
POST-SUWERENNOŚĆ, CZ. II
(moderator: Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves)
Pytanie o suwerenność i post-suwerenność czerpie z rozpoznania natury pojęć politycznych,
które nie są immunizowane na wpływ czasu. Są one pojęciami ruchu (Koselleck) w sensie ustanawiania ładu i wpływania na polityczną formę państwa i społeczeństwa. Suwerenność należy
zarazem do tych pojęć, których dzieje naznaczone są niezliczoną ilością sporów i kontrowersji.
W europejskiej (zachodniej) myśli polityczno-prawnej odnajdujemy szereg stanowisk na temat
suwerenności, rozpięty między dwiema skrajnościami: z jednej strony z wyniesieniem suwerenności do jednego z fundamentalnych i sprawczych czynników ładu międzynarodowego,
o którym rozstrzygały nowożytne suwerenne państwa (porządek westfalski czy Jus Publicum
Europaeum), z drugiej zaś z dążeniem do eliminacji samego myślenia w kategoriach locum
najwyższej władzy, zwalczania jakiegokolwiek osobowego wymiaru suwerenności jako niedającego się pogodzić z konsekwentną ideą państwa prawnego, w wymiarze zaś zewnętrz-
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nym zastąpienia porządku międzypaństwowego czymś w rodzaju ogólnoświatowej federacji.
Problematyka suwerenności w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym łączy się z refleksją
nad pojęciem reprezentacji jako kluczowej instytucji ładu demokratycznego ulegającej dziś
swoistej erozji i przewartościowaniu. Będziemy wskazywać na wiele odmiennych funkcji, jakie
reprezentacji można przypisywać we współczesnym państwie, szczególnie w odpowiedzi na
zagrożenie wykluczenia i marginalizacji wielu grup społecznych oraz na wyzwanie różnorodności i pluralizmu. Będziemy się również zastanawiać nad tym, na ile idea oraz idąca za nią
instytucja reprezentacji ogranicza władzę, także w odniesieniu do struktur ponadnarodowych.
Zapraszamy uczestników panelu do refleksji nie tylko nad historycznym wymiarem pojęć suwerenności i reprezentacji, lecz przede wszystkim nad ich współczesnymi przekształceniami,
zwłaszcza w kontekście integracji europejskiej i globalizacji, co prowadzić nas będzie do sformułowania tez dotyczących post-suwerenności.

23 września, godz. 11.15-12.45,
Aula średnia B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Autor/Autorzy

Tytuł referatu
Paradoksy suwerenności ludu
i przedstawicielstwa. Wokół dziedzictwa
Rousseau i europejskiej myśli ustrojowej
z końca XVIII wieku
Recepcja teorii suwerenności Jeana –
Jacquesa Rousseau’a w polskiej myśli
prawnej w Drugiej Rzeczpospolitej

Dr hab. Maciej Marszał Prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Kwestia reprezentacji politycznej we
współczesnej demokracji. Stare problemy,
nowe wyzwania
Co może oznaczać post-suwerenność?

Dr Rafał Lis

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Wiktor Szewczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ROLA DYPLOMACJI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW, CZ. II
(moderator: Dr hab. Robert Łoś Prof. UŁ)
Zadaniem uczestników panelu jest ukazanie znaczenia działań dyplomatycznych w rozwiązywaniu konfliktów, które mają charakter militarny jak i poza militarny. Takie sformułowanie
tematyki panelu nie oznacza, ze w trakcie referowania będą oczekiwane jedynie referaty, które
określają jednoznacznie zasługę mechanizmów dyplomatycznych , bez ukazania roli całego
mechanizmu zarządzania konfliktem tak aby ukazać przebieg działań odpowiedzialnych za
konflikt. Panel ma ukazać teoretyczne i praktyczne aspekty środków i metod działań państwa
po to aby przeciwstawić się rozwojowi konfliktu. W panelu powinno być ukazane wszelkie
możliwe środki , metody oraz mechanizm działania tradycyjnej dyplomacji, jak i dyplomacji
publicznej. Wszystkie one mogą się przyczynić do zapobiegania, ograniczania czy szybkiego
wychodzenia ze stanu konfliktu. W panelu są oczywiście miejsce na przedstawienie ograniczeń
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we współczesnym świecie działań dyplomatycznych, które mogą okazać się nieskuteczne wobec
zachowań w sferze gospodarczej czy militarnej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 316, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Białoruskie próby zażegnania zbrojnego
konfliktu na wschodzie Ukrainy

Uniwersytet Wrocławski

Rola dyplomacji w procesie zwalczania
zbrodni honorowych na terenie Europy
w kontekście bezpieczeństwa jednostki

Dr Helena Giebień

Mgr Agnieszka Kociemba

Uniwersytet Szczeciński

Rola Grupy Mińskiej w rozwiązaniu
konfliktu o Górski Karabach

Dr Barbara Patlewicz

Uniwersytet Szczeciński

Negocjacje wielostronne w XXI wieku –
teoria, praktyka i znaczenie
Kształtowanie podstaw dyplomacji
Republiki Słowackiej po rozpadzie Czeskiej
i Słowackiej Republiki Federacyjnej

Dr Agnieszka Zaręba

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Dr Krzysztof Żarna

Uniwersytet Rzeszowski

ROLA OPOZYCJI POLITYCZNEJ W SYSTEMACH
DEMOKRATYCZNYCH, CZ. I
(moderator: Dr hab. Krzysztof Łabędź Prof. AI)
Panel zostanie poświęcony różnym aspektom funkcjonowania opozycji politycznej w warunkach demokratycznego systemu politycznego. Celem będzie odpowiedź na wiele pytań, z których zasadnicze to określenie zakresu pojęcia „opozycja polityczna” oraz stwierdzenie, jakie
funkcje pełni i jakie działania podejmuje w różnych, różniących się od siebie systemach demokratycznych. Zakres pojęcia opozycji politycznej, po przyjęciu założenia, że chodzi o szerokie jego określenie, jest kwestią dyskusyjną (wbrew pozorom) i wymagającą wielu ustaleń.
Jeśli chodzi o funkcje opozycji wobec systemu demokratycznego, to oprócz oczywistych funkcji
wzmacniających demokrację można mówić także o dysfunkcjach, przy czym problemem jest
niemożność względnie precyzyjnego stwierdzenia, które z działań podejmowanych przez ugrupowania opozycyjne przynoszą pozytywne, a które negatywne skutki. Istotnym zadaniem jest
porównanie działań opozycji podejmowanych w różnych państwach demokratycznych i określenie różnic w rzeczywistych możliwościach wywierania wpływu politycznego. Ważna wydaje
się ponadto odpowiedź na pytanie o różnice w sposobie działania opozycji politycznej w zależności od tego, na jakim forum opozycja podejmuje tę działalność, w tym przede wszystkim
w jakich warunkach instytucjonalnych ma to miejsce. Istotne są kwestie związane z zakorzenieniem ugrupowań opozycyjnych w społeczeństwie, problemy związane z komunikowaniem
się opozycji ze społeczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu
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Internetu. Innym jeszcze problemem jest obecność opozycji wewnątrz koalicji rządzących, czy
wewnątrz partii (szczególnie rządzących). W rozwiązywaniu powyższych problemów przydatne będą istniejące już typologie opozycji, a może ich rozbudowanie czy skonstruowanie jeszcze
innych. Panel zostanie zatem poświęcony omówieniu zagadnień teoretycznych, metodologicznych oraz związanych z rzeczywistym funkcjonowaniem opozycji politycznej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 108, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Idea opozycji politycznej w systemach
demokratycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opozycja polityczna w systemie
demokratycznym

Uniwersytet Opolski

Opozycja we władzach gminy.
Uwarunkowania, praktyka, funkcje

Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
Prof. dr hab. Zbigniew Machelski
Dr Bogusław Kotarba

Komunistyczna Partia Czech i Moraw –
bezprecedensowy sukces nostalgicznej
antysystemowej opozycji politycznej
w Europie Środkowo-Wschodniej

Dr hab. Michał Kubat

Uniwersytet Karola w Pradze

Ugrupowania opozycji parlamentarnej
w VII kadencji Sejmu - różne oblicza
opozycyjności

Dr hab. Krzysztof Łabędź Prof. AI

Akademia Ignatianum w Krakowie

Czy istnieje instytucja opozycji w demokracji bezpośredniej (analiza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej) ?

Dr hab. Mateusz Nieć Prof. AI

Akademia Ignatianum w Krakowie

ROSJA W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI: RENESANS IMPERIUM
CZY PAŃSTWO NARODOWE? CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Joachim Diec)
Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości współczesnej Rosji, przede
wszystkim ścierających się projektów renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo
mira jako projektu restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i imperialnej,
a także gospodarczym filarom projektów imperialnych Federacji Rosyjskiej.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 101, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Prof. dr hab. Marian Broda

Imperialno-autorytarne fatum Rosji?

Uniwersytet Łódzki

Rosja neoimperialna w perspektywie
konstruktywistycznej

Prof. dr hab. Joachim Diec

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rosyjskie społeczeństwo na początku
XXI wieku Przemiany postaw i systemów
wartości
Miejsce Polski w polityce zagranicznej Rosji
w XXI w. Wyzwanie imperium lub państwa
narodowego?
Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku

Dr hab. Andrzej Dudek Prof.UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Rafał Lisiakiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Alicja Curanović

Uniwersytet Warszawski

RZĄDZENIE (GOVERNANCE) – UŻYTECZNA
PERSPEKTYWA ANALITYCZNA CZY TEORIA MOTYWOWANA
POLITYCZNIE? CZ. II
(moderator: Dr hab. Agnieszka Pawłowska Prof. UR)
W odniesieniu do wielu spraw publicznych rządzenie (governance) jest obecnie postrzegane
„jako właściwa odpowiedź na niepowodzenia rynku i państwa oraz droga ucieczki przed
nieustannym oscylowaniem pomiędzy poleganiem na siłach rynkowych i na koordynacji imperatywnej” (Jessop 2007: 14-15). Rządzenie opisuje więc utrwalone relacje między osobami
umiejscowionymi w różnych kontekstach organizacyjnych, na różnych poziomach władz publicznych, jest też sposobem zorganizowania działań publicznych w sytuacji, gdy nie można
się uciec do interwencji państwa. Kluczowym walorem rządzenia jest udział rozmaitych – zakotwiczonych w różnych sektorach – interesariuszy w procesie decyzyjnym. Rządzenie stanowi
także wyzwanie dla legitymizowanych organów władz publicznych, które muszą zmierzyć się
z zagadnieniem dopuszczenia do decyzji podmiotów takiej legitymacji (rozumianej jako legitymacja wyborcza) nie posiadających. Governance jest również dynamicznie rozwijającą się
perspektywą teoretyczną analiz funkcjonowania sektora publicznego. Tutaj spotyka się z największą krytyką, jako pojęcie puste znaczeniowo (empty signifier), jak je określił Klaus Offe
(2009). Moderatorzy panelu zapraszają zainteresowane osoby do zgłaszania propozycji wystąpień dotyczących m.in. następujących zagadnień: (1) governance jako perspektywa teoretyczna analizowania sektora publicznego, (2) rządzenie wielopoziomowe (mulit-level governance)
w relacjach: UE – państwa członkowskie; rząd – samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy; samorząd regionalny – samorząd lokalny, etc., (3) dobre rządzenie (good governance) jako paradygmat współczesnej administracji publicznej, (4) współrządzenie (collaborative
governance), rządzenie lokalne (local governance) i rządzenie metropolitalne (metropolitan
governance) w ramach: partnerstw, międzysektorowych, (5) odpowiedzialność interesariuszy
procesu współrządzenia, (6) organy władz publicznych wobec form współrządzenia.
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23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 200, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Samorząd korporacyjny w systemie
wieloszczeblowego zarządzania – przykład
obszarów metropolitalnych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Od struktur do sieci. Rozwój form
współpracy międzygminnej

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Robert Kmieciak prof. UAM

dr Anna Kołomycew

Operacjonalizacja zasad dobrego
współrządzenia w samorządach miejskich –
perspektywa urzędników

dr Justyna Anders

Uniwersytet Łódzki

dr Paweł Antkowiak

Demokracja lokalna – 25 lat po...

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

TABLOIDYZACJA POLITYKI – MECHANIZMY,
STRATEGIE I AKTORZY, CZ. II
(moderator: Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech Prof. SGH)
Celem panelu będzie dyskusja nad problemem tabloidyzacji polityki. Na czym polega ta obserwowana forma uprawiania polityki? Czy pojęcie tabloidyzacji jest jedynie publicystycznym
określeniem, czy raczej wspomnianą formą, rządzącą się swoimi prawami i regułami. Przedmiotem analizy w panelu będą zatem mechanizmy, strategie i aktorzy polityki. Do udziału
w panelu zapraszam zarówno badaczy prowadzących badania empiryczne (analizy studiów
przypadków), jak również badaczy zainteresowanych krytyczną refleksją teoretyczną.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 19, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Dobór, medialna obecność i dyskurs
doradców premierów w kontekście
tabloidyzacji polityki

Mgr Anna Sterczyńska

Collegium Civitas

Kampania permanentna w Polsce – wybrane
zagadnienia

Dr Agnieszka Zaręba

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie
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Celebrytyzacja prezydencka – niepolityczne
aspekty autoprezentacji kandydatów na
prezydenta RP w 2015 r.
Kampania prezydencka 2015 roku
w internetowych serwisach plotkarskich
„Sondażologia”. Czy warto wierzyć w wyniki
badań przedwyborczych?

Dr Olgierd Annusewicz

Uniwersytet Warszawski

Dr Tomasz Olczyk

Uniwersytet Warszawski

Dr Paweł Matuszewski

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

UNIA EUROPEJSKA W POSZUKIWANIU DROGI
WYJŚCIA Z KRYZYSU, CZ. I
(moderator: Dr Monika Szkarłat)
W ostatnich latach Unia Europejska (UE) i tworzące ją państwa musiały zmierzyć się z poważnym kryzysem strukturalnym, którego konsekwencje są widoczne w wielu wymiarach funkcjonowania UE. Nowa rzeczywistość stanowi wyzwanie dla instytucji UE oraz państw członkowskich, które muszą reagować na coraz częściej pojawiające się tendencje prowadzące do
dezintegracji współpracy, jednocześnie starając się wypracować – akceptowane przez członków
organizacji – rozwiązania o charakterze długofalowym, zapewniające bezpieczeństwo i konkurencyjną pozycję w konfrontacji z innymi uczestnikami systemu międzynarodowego. Celem
panelu jest – po pierwsze – analiza i ocena dotychczasowych form adaptacji Unii Europejskiej
do zmian wywołanych przez światowy kryzys gospodarczy. Po drugie, próba wypracowania
alternatywnych strategii pozwalających w dłuższym horyzoncie czasowym dostosować się do
wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Dyskusja w ramach panelu będzie skupiona wokół
następujących tematów: perspektywa zmiany w systemie instytucjonalny i prawnym UE jako
odpowiedź na kryzys; zmian i wyzwania dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i proponowane rozwiązania; wpływ kryzysu i rosnącego zadłużenia niektórych państw członkowskich na
przyszłe funkcjonowanie Unii Gospodarczo-Walutowej; gospodarka oparta na wiedzy jako
strategia zapewniająca UE konkurencyjną pozycję w gospodarce światowej; wpływ kryzysu
na funkcjonowanie polityk szczegółowych UE i proponowane zmiany; erozja idei integracji
europejskiej i proponowane rozwiązania.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 6, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kryzys tożsamości UE a realizacja
jej globalnych ambicji w dziedzinie
bezpieczeństwa

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Dr Małgorzata Soja
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Dr Beata Piskorska

Unia Europejska wobec kryzysu na
Ukrainie: możliwości i działania

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii
Europejskiej: zmiany i wyzwania po
Traktacie z Lizbony

Dr Damian Szacawa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wizerunek Unii Europejskiej – wybrane
zagadnienia

Dr Agnieszka Zaręba

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH. W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ
OPTYMALNYCH DLA KIERUNKÓW POLITOLOGICZNYCH?
(moderator: Dr hab. Krzysztof Szewior)
Stan prawny i uregulowania, przyjęte rozwiązania w wybranych uczelniach, prezentacja przyjętego rozwiązania, coś na wzór dobrej praktyki, o ile na tym etapie można o tym mówić.

23 września, godz. 11.15-12.45,
Aula mała, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Potwierdzanie efektów uczenia się
w kontekście doświadczeń Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu
Stan przygotowań (wybranych) wydziałów
nauk społecznych do potwierdzania efektów
uczenia się. Wyzwania i korzyści”

Arkadiusz Doczek

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Szewior

Uniwersytet Warszawski

WYZWANIA I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ
POLITYKI PUBLICZNEJ
(moderator: Prof. dr hab. Bogusław Pytlik)
W polskiej literaturze politologicznej istnieje silny trend analizowania polityki publicznej
w kontekście zjawisk związanych z wpływem procesów integracji europejskiej na kształt polityki publicznej. Zasadność tych studiów nie podlega dyskusji, nie mniej nie wyczerpują one
bogactwa problematyki badawczej związanej z polityką publiczną. Celem niniejszego panelu
jest analiza fundamentalnych wyzwań i dylematów stojących przed polityką publiczną nie
tylko w ujęciu lokalnym – polskim – ale również międzynarodowym, obejmującym również
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procesy dziejące się poza kontynentem europejskim. Efektem takiego podejścia, agregującego
doświadczenia zebrane w różnych regionach, ma być wskazanie trendów w działaniach podejmowanych przez twórców polityki publicznej w różnych obszarach geograficznych i tematycznych. Proponowany panel będzie miał charakter inter- i wielodyscyplinarny – łączący nie
tylko dorobek nauk politycznych, ale szerzej nauk społecznych, w tym nauk o polityce publicznej, oraz ekonomicznych - a także międzynarodowy, umożliwiający tym samym analizę wybranych problemów z wielu perspektyw badawczych, wykraczających poza ramy tradycyjnej
politologii.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 20, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wymiar samorządowy polskiej polityki
zagranicznej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityka imigracyjna w USA jako przykład
polityki publicznej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tradycja polityki publicznej we Francji –
wnioski dla Polski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mgr Marta Dobrzycka
Dr Jan Misiuna

Dr Marta Pachocka
Mgr Robert Śnitko

Instrumenty regulacyjne w procesie
formułowania polityk publicznych

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny
w Siedlcach

Ramy kulturowe i style uprawiania polityki
publicznej

Prof. dr hab. Andrzej Zybała

Collegium Civitas

ZACHOWANIA WYBORCZE W ŚWIETLE BADAŃ
EMPIRYCZNYCH, CZ. II
(moderator: Dr hab. Robert Alberski Prof. UWr)
Panel organizowany przez Sekcję Badań Wyborczych przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Paneliści w ramach zgłoszonych referatów przedstawią wyniki prowadzonych przez
siebie badań empirycznych w kontekście uwarunkowań zachowań wyborczych.

23 września, godz. 11.15-12.45,
s. 18, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Ageing Voting – nowy trend w partycypacji
politycznej

Dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Dr Agnieszka Łukasik-Turecka

Poparcie kandydata przez lidera partii
a decyzje wyborców. Badania elektoratu

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Czy polscy wyborcy (jeszcze) wierzą
politykom?

Dr hab. Robert Alberski
Prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

Wyborcy polskich partii politycznych wobec
problemu rozwarstwienia społecznego.

Uniwersytet Szczeciński

Głosowanie ekonomiczne w świetle badań
empirycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Łukasz Tomczak Prof. US
Dr hab. Waldemar Wojtasik
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23 WRZEŚNIA 2015
15.00-16.30 SESJE PANELOWE – CZĘŚĆ 3
ADMINISTRACJA A POLITYKA, CZ. I
(moderator: Dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek Prof. UW)
Problemem badawczym będą mechanizmy efektywnego rządzenia i zarządzania państwem.
Zajmiemy się głównie zagrożeniami tych mechanizmów, zagadnieniem patologii i konfliktem
interesów w administracji publicznej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. Sztuka (17), Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Patologie działania administracji publicznej
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

Uniwersytet Warszawski

Mgr Elżbieta Borowska
Dr Kamil Mroczka

Dysfunkcje w procesie zarządzania
zasobami ludzkimi w administracji
publicznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu

Lobbing w administracji publicznej –
instrument dialogu czy źródło patologii?

Uniwersytet Warszawski

Konflikt interesów w administracji
publicznej. Charakterystyka, konsekwencje
i przeciwdziałanie

Uniwersytet Warszawski
Fundacja im. Stefana Batorego

Unijne instrumenty ograniczania patologii
w administracji

Uniwersytet Warszawski

Mgr Michał Szczegielniak
Mgr Marcin Waszak

Mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak

AFROEURAZJA CENTRALNA JAKO OBSZAR POGŁĘBIAJĄCEJ SIĘ
GLOBALNEJ NIESTABILNOŚCI
(moderator: Dr hab. Piotr Grochmalski Prof. UMK)
Jesteśmy w przededniu zasadniczych przewartościowań, podobnych w swej skali do tych, które były konsekwencją II wojny światowej. Istnieje dziś potrzeba wypracowania nowego pa-
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radygmatu geopolitycznego, który uwzględniałby zasadnicze przewartościowania dokonane
w wymiarze semantycznym i epistemologicznym jakie mają miejsce we współczesnym świecie.
Nie poddaje się on prostemu opisowi odwołującemu się do wcześniej istniejących relacji semantycznych. Utrata skutecznych narzędzi diagnozujących rzeczywistość zachwiała przekonaniem
o wadze eksploatacyjnej realizmu bezpośredniego. Jądrem nowego paradygmatu geopolitycznego jest koncepcja Afroeurazji Centralnej jako obszaru pogłębiającej się niestabilności, która w coraz większym stopniu wpływa dysfunkcjonalnie na świat. W wymiarze globalnym
dynamika następujących zmian coraz bardziej wymusza traktowanie Eurazji i Afryki jako
jednej przestrzeni geopolitycznej. Jej jądrem jest Afroeurazja Centralna. Jest to rdzeń potencjalnego wielkiego cyklonu. Wybuchające na tym obszarze konflikty jeszcze bardziej pogłębiają
niestabilność tego gigantycznego obszaru zamieszkałego przez ponad 500 mln. ludzi i mogą
wyeksportować potencjał dysfunkcjonalny na ogromne terytorium Afroeurazji. Analizowane
obszary są kluczowe ze względu na obecne bezpieczeństwo energetyczne świata i główne trasy transportu surowców drogą morską. Tu też istnieje najwięcej państw upadłych. Tu toczy
się najwięcej zbrojnych konfliktów. Afroeurazja Centralna w znaczącym stopniu pokrywa się
z obszarem Dar al-islam, ziemi islamu. Do 2030 r., według szacunków Pew Risearch Center,
społeczność islamska na świecie liczyć ma 2,2 mld ludzi. Większość z nich zamieszkiwać będzie
państwa Afroeurazji Centralnej, czyniąc z niej jeszcze bardziej niestabilny obszar.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 302, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Perspektywy pozycji Izraela na Bliskim
Wschodzie – powrót do punktu wyjścia?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Agnieszka Bryc

Zasadnicze przyczyny i geopolityczne
konsekwencje pogłębiania się niestabilności
Afroeurazji Centralnej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityki językowe jako czynnik
stabilizacji i destabilizacji stosunków
międzynarodowych w Azji Centralnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Prawo prasowe w państwach Azji Centralnej

Dr hab. Piotr Grochmalski
Prof. UMK
Dr Bartosz Hordecki

Dr Ksenia Kakareko

Uniwersytet Warszawski

Anglojęzyczna propaganda Państwa
Islamskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Unia Euroazjatycka jako próba stabilizacji
politycznej w państwach Azji Centralnej

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Mgr Piotr Lewandowski

Prof. dr hab. Jacek Sobczak

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA OBYWATELI
W WARUNKACH DEMOKRATYCZNYCH – PRZEJAWY ORAZ
UWARUNKOWANIA, CZ. I
(moderator: Dr Beata Pająk-Patkowska)
Aktywność polityczna obywateli to jeden z częściej analizowanych, zwłaszcza w nauce anglosaskiej, problemów. Wskazuje się na przemiany wybieranych przez obywateli form tej
aktywności, co ma związek z przemianami modernizacyjnymi oraz zniechęceniem obywateli konwencjonalnymi sposobami wpływu na sferę polityczną, takimi jak wybory czy przynależność do partii. Aktywności niekonwencjonalne, zwłaszcza łagodne ich formy, takie jak
podpisywanie petycji czy udział w demonstracjach, tracą swój rewolucyjny charakter i coraz
częściej zaliczane są do repertuaru zachowań konwencjonalnych. Zwraca się również uwagę na poszerzanie się kręgu osób zainteresowanych tymi formami aktywności. Celem panelu
jest dyskusja nad tym, czy obserwowane głównie w krajach zachodnich demokracji zjawiska,
można odnieść do warunków polskich oraz pozostałych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Czy można zaobserwować przesunięcie zainteresowania obywateli z aktywności
typu konwencjonalnego w kierunku aktywności niekonwencjonalnych? Czy aktywności niekonwencjonalne są w naszym regionie traktowane jako jedna z dostępnych w demokracji form
wpływania na sferę polityczną? Czy tracą one również na naszym obszarze swój rewolucyjny
charakter? Jakie czynniki determinują formy wybieranej aktywności politycznej przez obywateli? Czy płeć, wiek wykształcenie wciąż odgrywają kluczową rolę w wyjaśnianiu poziomu
oraz podejmowanych form aktywności? Jaka jest rola kultury, w tym wyznawanej religii w wyjaśnianiu uwarunkowań aktywności politycznej obywateli? Jak nowe technologie zmieniają
charakter przejawianej przez obywateli aktywności w sferze politycznej?

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 16, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Demokracja późnej nowoczesności. Zasoby
i koszty partycypacji

Uniwersytet Zielonogórski

Partycypacja obywatelska w Polsce
i w wybranych państwach Europy
Środkowo-Wschodniej

Dr hab. Lech Szczegóła Prof. UZ
Dr Agnieszka Bejma

Uniwersytet Warszawski

Dr Alina Balczyńska-Kosman

Partycypacja kobiet w przekazach
medialnych – wybrane aspekty

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Obywatel czy „człowiek prywatny”?
Aktywność rosyjskich obywateli w sferze
publicznej

Mgr Natalia Kusa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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Partycypacja młodych obywateli
w wyborach prezydenckich,
parlamentarnych i euro-parlamentarnych
Poziom aktywności politycznej wśród
młodzieży akademickiej. Analiza na
przykładzie województwa łódzkiego

Mgr Mateusz Zaremba

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Mgr Marta Rodziewicz

Uniwersytet Łódzki

Młodzieżówki partii politycznych – próba
typologizacji

Mgr Piotr Prokop

Uniwersytet Szczeciński

AMERYKA ŁACIŃSKA W OBLICZU PRZEMIAN POLITYCZNYCH
I NOWYCH ZAGROŻEŃ, CZ. I
(moderator: Dr Edyta Chwiej)
Ameryka Łacińska jest regionem, w którym zachodzą dynamiczne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. W Argentynie trwają protesty po śmierci prokuratora Alberto Nismana, Brazylia ciągle nie może wyjść z recesji gospodarczej, ale za to zapowiada się zamiana
w stosunkach amerykańsko-kubańskich, żeby przypomnieć tylko wydarzenia z ostatnich dni.
Jednocześnie region ten chce być coraz bardziej obecny na arenie międzynarodowej poprzez
dynamiczny rozwój gospodarczy, inwestycje w nowoczesne technologie i wzrost nakładów na
zbrojenia oraz współdecydowanie o najważniejszych wydarzeniach we współczesnym świecie.
Głównym celem panelu ma być zarysowanie, przez badaczy tego regionu, obecnej sytuacji
w Ameryce Łacińskiej, poprzez: wskazanie politycznych uwarunkowań i skutków zachodzących zmian, omówienie aktualnych problemów gospodarczych państw Ameryki Łacińskiej,
przedstawienie nowych zagrożeń bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej i sposobów
radzenia sobie z nimi, zaprezentowanie stanowiska państw Ameryki Łacińskiej wobec najważniejszych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych. Wygłoszone referaty umożliwią
uczestnikom zapoznanie się z najważniejszymi problemami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Mogą one stanowić także doskonały punkt wyjścia do dyskusji na temat roli i pozycji regionu
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 7, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska Prof. UŁ

Nowe elity polityczne w Ameryce
Andyjskiej w XXI w.

Uniwersytet Łódzki

Budowa Wielkiego Kanału w Nikaragui
– możliwe konsekwencje realizacji
nikaraguańskiego „snu”

Mgr Joanna Składowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

— 96 —

Rozwój rynku usług w regionach
najbardziej oddalonych UE na przykładzie
departamentów Francji amerykańskiej
System polityczny jako źródło
dysfunkcyjności państwa w Meksyku

Dr Sławomir Dorocki
Mgr Paweł Brzegowy

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Karol Derwich

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Handel ludźmi w polityce Kościoła
katolickiego w Ameryce Łacińskiej.
Stare zagrożenia – nowa wizja problemu

Mgr Jędrzej Kotarski

Uniwersytet Łódzki

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I POLITYKA
KLIMATYCZNA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WEWNĘTRZNYCH,
REGIONALNYCH I GLOBALNYCH, CZ. I
(moderator: Dr Krzysztof Księżopolski)
– sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
W najbliższym czasie Polska stoi w obliczu konieczności odpowiedzi na kluczowe pytania
dotyczące sektora energetycznego oraz sposobu realizacji polityki klimatycznej. Słabość klasy
politycznej ergo brak zawartego konsensusu politycznego, który jest koniecznym elementem
realizacji długoterminowej strategii powoduje, iż prezentacja badać prowadzonych w tym
obszarze ma nie tylko walor naukowego poznania i zrozumienia rzeczywistości, ale również
ma istotne znaczenie praktyczne. Punktem wyjścia do dyskusji są następujące założenia: –
bezpieczeństwo energetyczne powinno być postrzegane szeroko nie tylko poprzez pryzmat dostępności surowców, dywersyfikacji dostaw, ale również finansowej dostępności, czy wpływu
zmienności cen na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, (patrz szerzej: http://elipsa.pl/
pl/p/Bezpieczenstwo-ekonomiczne-Krzysztof-MichalKsiezopolski/603) – polityka klimatyczna stanowi wyraz wzrastających zagrożeń dla bezpieczeństwa w przyszłości, – istnieje wiele
wariantów pogodzenia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej gwarantujących
bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W trakcie panelu proponuję ogniskować naszą dyskusję
na odpowiedziach na następujące pytania: W jakim stopniu Unia Energetyczna wzmacnia
bezpieczeństwo energetyczne Polski? Czy oparcie bezpieczeństwa energetycznego na węglu jest
efektywnym sposobem działania? Czy jesteśmy w stanie wzorem RFN, czy Wielkiej Brytanii osiągnąć konsensus polityczny w kwestii bezpieczeństwa energetycznego? Czy ich polityki
mogą być inspiracją? 4 Zachęcam do zapoznania się ze stroną programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna http://bepk.oapuw.pl/ Tak jak po II Kongresie Politologicznym
w Poznaniu http://elipsa.pl/pl/p/Bezpieczenstwoekonomiczne-w-perspektywie-politologicznej-wybrane-problemy-Krzysztof-M.- Ksiezopolski%2C-Kamila-Proninska-red./702 planowana
jest publikacja do której zaproszeni będą uczestnicy panelu.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 315, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rola energetyki wiatrowej w zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego i realizacji
polityki klimatycznej Polski
Wyszehradzki jednolity rynek gazu.
Perspektywy rozwoju w świetle teorii
zaangażowania (commitment)

Dr Arkadiusz Sekściński

Uniwersytet Warszawski

Dr Karolina Gawron-Tabor

Postrzeganie polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu lokalnym na
podstawie analizy samorządowej kampanii
wyborczej w 2014 roku.

Mgr Patrycja Bytner

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego
w koncepcjach i działaniach Platformy
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Płocku

Polityka Energetycza Polski vs.
Energiewende – dylematy strategiczne

Instytut Zachodni

Dr Arkadiusz Lewandowski

Dr Witold Ostant

CZY POLSKI SYSTEM WYBORCZY WYMAGA REFORMY? CZ. I
(moderator: Dr hab. Bartłomiej Michalak)
Zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. wybory od organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zakończyły się bezprecedensowym w skali III RP kryzysem wyborczym i radykalnym załamaniem zaufania społecznego do organów i procedur wyborczych w Polsce.
Rozpoczęta nazajutrz po wyborach dyskusja na temat koniecznych zmian w polskim systemie
wyborczym zarysowała szerokie spektrum problemowe. W toku debaty publicznej zgłoszono
szereg postulatów: od zmian organizacyjnych w Krajowym Biurze Wyborczym i reformy Państwowej Komisji Wyborczej, poprzez wprowadzenie przezroczystych urn, do zmiany formuły
systemu wyborczego w wyborach do rad. Niestety znaczna część propozycji, które pojawiły się
w tym czasie w otoczeniu medialno-politycznym nie miała charakteru kompleksowego, nadmiernie skupiała się na warstwie kodeksowej, a często była po prostu nietrafiona czy wręcz
politycznie uwarunkowana. Tymczasem przygotowanie planu reform wymaga w pierwszej
kolejności zidentyfikowania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz sformułowania szczegółowej
analizy problemu. W ten sposób możliwe stanie się określenie nie tylko obszarów niezbędnych
zmian, ale również zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Celem niniejszego panelu będzie
próba sformułowania spójnych i adekwatnych do zaistniałego problemu pakietu niezbędnych
reform w polskim systemie wyborczym.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 55, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Pakiet niezbędnych reform w systemie
wyborczym – edukacja wyborcy i obywatela

Uniwersytet Warszawski

Czy polski model administracji wyborczej
wymaga zmiany? Wnioski w obliczu kryzysu
ujawnionego wyborami samorządowymi
z 2014 r.
Zmiana, reforma czy modernizacja? – uwagi
i wnioski dotyczące prac nad nowelizacjami
Kodeksu wyborczego w Sejmie RP VII
kadencji
Potencjalna reforma systemu wyborczego
do Sejmu w kontekście referendum
z 6 września 2015 r.
Cele i konsekwencje zmian polskiego
systemu wyborczego po 2011 r.

Dr Anna Materska-Sosnowska

Dr hab. Bartłomiej Michalak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Dominik Sieklucki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Piotr Uziębło Prof. UG

Uniwersytet Gdański

Mgr Jagoda Wojciechowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

CZYNNIK RELIGIJNY W POLITYCE WEWNĄTRZPAŃSTWOWEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEŁOMIE DRUGIEGO
I TRZECIEGO TYSIĄCLECIA, CZ. III
(moderator: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko)
Głównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i analityczne narzędzie, za pomocą którego w ramach nauk humanistycznych i społecznych badane
są relacje między religią i nowoczesnością, w tym między religią i polityką. Przez ten pryzmat dokonuje się ocen sytuacji w różnych kręgach kulturowo-cywilizacyjnych. Jak się wydaje,
w związku z nasileniem procesów globalizacyjnych na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia zarówno z próbami kontestacji tego, co określamy jako sekularyzacja,
jak i narastania nowych procesów i zjawisk, które nie powinny umknąć uwadze politologów.
Namysł badawczy zostanie skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zaważyły na
miejscu religii we współczesnym świecie i związanych z nim dylematach. Dyskutowane będą
między innymi takie zagadnienia jak: wyodrębnianie się i funkcjonowanie rozmaitych form
religii publicznych oraz ich skutki społeczne i polityczne; różnorodność form współczesnego
fundamentalizmu religijnego; ideologia dżihadyzmu; czynnik religijny jako narzędzie mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej; czynnik religijny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; czynnik religijny jako
stabilizator/zagrożenie dla systemów demokratycznych.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 103, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Egzogenne i endogenne czynniki
modernizacji w Iranie w perspektywie
kultury teokratycznej

Dr hab. Małgorzata Abassy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dżihadyzm w Libii na tle wyzwań dla
bezpieczeństwa regionalnego

Uniwersytet Łódzki

Państwo Islamskie – nowa generacja
islamizmu

Uniwersytet Opolski

Sekularyzm, nacjonalizm i demokracja we
współczesnej Indonezji i Turcji

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Media w służbie terroru. Analiza oficjalnych
publikacji tzw. Państwa Islamskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Stanisław Kosmynka
Mgr Karolina Rojek
Dr Krystian Wiciarz

Dr Karolina Wojtasik

EKSTREMIZM I POPULIZM W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM:
PRZEJAWY I REAKCJE, CZ. I
(moderator: Dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz)
Ekstremizm oraz populizm stanowią w ostatnich dekadach niezmiennie element rzeczywistości społeczno-politycznej większości demokracji liberalnych. Choć są to zjawiska powszechnie
znane i dyskutowane to ich dokładna identyfikacja oraz definiowanie stanowi wciąż wyzwanie
dla naukowców. Jednym z celów panelu jest więc analiza form i przejawów współczesnego
ekstremizmu politycznego i/lub populizmu, ze wskazaniem na specyfikę oraz cechy wspólne
i różne obu zjawisk. Równie fascynujące co niezbędne jest ukazanie w jakim stopniu i w jakim aspekcie owe fenomeny stanowią dziś wyzwanie dla państw demokratycznych. Celem jest
także dyskusja na temat sposobów reagowania wobec zróżnicowanych form ekstremizmu politycznego i populizmu (dostępnych i akceptowalnych instrumentów prawnych, politycznych
i instytucjonalnych) w państwach demokratycznych. Ambicją panelu jest przybliżenie odpowiedzi na pytanie jak demokracje liberalne mogą chronić się wobec swoich oponentów nie
podważając jednocześnie zasad i wartości, na których wyrastają. W ramach panelu mile widziane będą wystąpienia dotyczące aspektów teoretycznych jak i badań empirycznych (opartych na studium przypadku lub analizie porównawczej). Wystąpienia dotyczyć mogą zarówno
poszczególnych państw jak i płaszczyzny ponadnarodowej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
Aula mała, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu
Skrajna prawica we Włoszech – formy,
programy, działalność

Autor/Autorzy
Mgr Maria Józefowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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Mgr Marta Gałązka

Partie protestu w krajach Grupy
Wyszehradzkiej

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Efekty polityki prawicowo-populistycznej
– porównanie doświadczeń w Europie
Zachodniej z okresem rządów w latach
2005-2007 w Polsce

Dr Artur Kopka

Europa-Uniwersitaet Viadrina

EUROPEIZACJA POLITYK PUBLICZNYCH, CZ. III
(moderator: Dr Piotr Tosiek)
Europeizacja polityk publicznych nie doczekała się kompletnej analizy pozwalającej zdiagnozować jej stan w poszczególnych politykach sektorowych. W konsekwencji, uczestnicy panelu
podejmą się ustalenia stopnia (i charakteru) europeizacji w poszczególnych politykach publicznych w Polsce. Odnosząc się do naukowego sposobu definiowania obszaru zainteresowań tego
fragmentu studiów europejskich, w najprostszym rozumieniu można definiować europeizację jako adaptację wewnętrzną do procesu integracji europejskiej. Taką definicję zastosowała
m.in. Helen Wallace, która już w 1971 r. przyjęła następującą definicję: potencjalny wpływ
integracji europejskiej na wewnątrzpaństwowe relacje międzyinstytucjonalne. Co ważne i interesujące, już wówczas zauważyła, że integracja europejska nie prowadzi automatycznie
do konwergencji pomiędzy państwami narodowymi, ponieważ mają one zakorzenione zbyt
głębokie różnice w tradycji administracyjnej i kulturze politycznej, co determinuje proces ich
przystosowywania się do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej i reakcji na zmieniające
się otoczenie. Wiele późniejszych studiów empirycznych potwierdziło tę hipotezę. Prowadziło
to badaczy europeizacji do przyjęcia definicji – uznawanej już dziś za klasyczną – pozwalającej widzieć europeizację jako postępujący proces integracji europejskiej, który wywołuje
swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa członkowskie, ich obywateli, instytucje
i inne), która podlega następnie mediacji za pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrz-krajowych, a następnie przynosi konkretne efekty w postaci zmian w polityce wewnętrznej.
W analizowaniu stopnia zeuropeizowania polityk publicznych mamy do czynienia z wieloma
zmiennymi, spośród których najważniejsze wydają się: czas, poszczególna polityka sektorowa
i konkretne państwo członkowskie. Zmienne te, jak również wiele innych, stanowić będą podstawę debaty podczas panelu.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Europeizacja współpracy transgranicznej

Prof. dr hab. Stefan Garsztecki

Uniwersytet Techniczny Chemnitz
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Europeizacja transportu kolejowego jako
przykład destabilizacji i restabilizacji
krajowych polityk publicznych
Europeizacja polityki sprawiedliwości
(w tym wolność, bezpieczeństwo
i sprawiedliwość)

Dr hab. Paweł Frankowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Sebastian Maj

Uniwersytet Opolski

Mgr Kinga Masłoń

Europeizacja polityki edukacyjnej,
szkolnictwa wyższego i nauki

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Wielopoziomowy system zarządzania
politykami regionalnymi państw
członkowskich Unii Europejskiej jako
rezultat procesów europeizacji.

Dr Małgorzata Michalewska-Pawlak

Uniwersytet Wrocławski

EUROPEIZACJA POLITYK SEKTOROWYCH W POLSCE
(moderator: Dr Piotr Burgoński)
Celem wystąpień będzie opisanie i wyjaśnienie europeizacji różnych polityk sektorowych
w Polsce, a w szczególności odpowiedź na pytanie, jakie zmiany nastąpiły w zakresie treściowym tych polityk, jak są one głębokie, czy sięgają wartości i zasad, jakie nastąpiły zmiany instytucjonalne przy okazji europeizacji polityk sektorowych, jaka była rola poszczególnych aktorów, jakie można wskazać mechanizmy europeizacji, jakie bariery ona napotyka. Wystąpienia
mogą dotyczyć również kwestii metodologicznych, jak np. deficytów teorii europeizacji jako
narzędzia do badania zmian polityk krajowych w warunkach integracji europejskiej czy też
możliwości powiązania europeizacji z innymi podejściami badawczymi (np. analizą dyskursu).

23 września, godz. 15.00-16.30, s. 13,
Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Znaczenie funduszy UE w kreowaniu
polityk publicznych w Polsce

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Marek Świstak

Uwarunkowania europeizacji polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej
Europeizacja polityki rozwoju sektora wiedzy w Polsce, z uwzględnieniem odniesień
do wybranych krajów sąsiadujących

Dr Piotr Burgoński

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Iryna Degtyarova

Fundacja Rektorów Polskich w Warszawie
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Polska wobec reformy i zmian w realizacji
Wspólnej Polityki Rolnej
Europeizacja polskiej polityki migracyjnej

Dr Justyna Miecznikowska

Uniwersytet Warszawski

Dr Marta Pachocka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

GRANICE I POGRANICZA WE WSPÓŁCZESNEJ
POLITOLOGII, CZ. III
(moderator: Dr Ewa Ganowicz)
Wymienione w tytule kategorie od co najmniej kilkunastu lat są istotnym problemem badawczym politologii, w szczególności badań nad integracją polityczną i gospodarczą, funkcjonowaniem euroregionów, transgranicznością, polityką lokalną i regionalną na obszarach przygranicznych i transgranicznych, publiczną dyplomacją miast i regionów podzielonych granicą,
specyfiką społeczeństwa obywatelskiego w regionach pogranicza. W ramach tak zarysowanego
problemu proponujemy panelistom następujące zagadnienia: historia badań nad granicami
i pograniczami w Polsce i na świecie, współczesne teorie dotyczące granic i pograniczy, pogranicze jako interdyscyplinarna kategoria badawcza, pogranicza z perspektywy nie-europejskiej, Europa Środkowa w paradygmacie pogranicza, polityczne aspekty funkcjonowania
miast podzielonych granicą państwową, funkcjonowanie społeczności pogranicza w reżimach
demokratycznych i autorytarnych, polityka transgraniczna i regionalna UE, problemy pamięci
zbiorowej i tożsamości mieszkańców regionów przygranicznych, zarządzanie granicami, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych regionach świata (np. USA – Meksyk, granice
zewnętrzne UE), ruchy separatystyczne i mniejszości etniczne we współczesnej Europie.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 209, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Szanse Kurdów na niepodległe państwo

Dr Maria Giedz

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Problem granic w relacjach grecko-tureckich

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Włoskie pogranicze – regiony o statucie
specjalnym

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Renata Jankowska

Dr Małgorzata Lorencka
Mgr Daria Saluk

Kurdowie – naród czterech państw

Uniwersytet Opolski

Droga do wolności? Analiza problemów
i perspektyw pogranicza chińsko-północnokoreańskiego oraz strefy
zdemilitaryzowanej

Mgr Kamil Weber

Uniwersytet Opolski
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INNOWACJE W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM – WYMIAR
TEORETYCZNY I EMPIRYCZNY, CZ. I
(moderator: Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka)
Władze publiczne wszystkich szczebli zarządzania od ponadnarodowego do lokalnego wykonują szereg zadań, które w związku z rosnącą presją na skuteczność i efektywność powodują
konieczność poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań zarządczym. Zgodnie z założeniami
sieciowego paradygmatu zarządzania, warunkiem skutecznej realizacji zadań publicznych jest
międzyinstytucjonalna współpraca w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych.
Ulepszenia i radykalne zmiany w strukturach i procesach zarządzania publicznego wymagają
rzetelnej analizy w celu określenia warunków i wyzwań dla kreowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym. Dlatego celem panelu jest podjęcie naukowej debaty i prezentacja wyników dotychczas prowadzonych badań na temat: (1) sposobu definiowania innowacji
w zarządzaniu publicznym w aspekcie organizacyjnym i funkcjonalnym; (2) uwarunkowań
kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu publicznym na poziomie
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym; (3) kontekstualnego charakteru innowacji, jako
procesów generowanych w określonym otoczeniu społeczno - politycznym; (4) społecznych, politycznych, ekonomicznych skutków wdrażania lub zaniechania implementacji innowacji dla
sektora publicznego; (5) udziału społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w tworzeniu innowacji w sektorze usług publicznych; (6) konkretnych studiów przypadków struktur
i organizacji publicznych które wdrażają innowacyjne rozwiązania w procesach zarządzania
sprawami publicznymi i efektów tej aktywności. Do udziału w panelu serdecznie zapraszamy
zarówno naukowców, jak i praktyków, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką
innowacji w zarządzaniu publicznym: politologów, ekonomistów, administratywistów, prawników, menedżerów, przedstawicieli nauk zajmujących się problematyką zarządzania, zarządzania publicznego, polityk publicznych, rozwoju lokalnego i regionalnego.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 200, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Metodologiczne aspekty badań innowacji
w zarządzaniu publicznym
Zarządzanie przez cele jako narzędzie
profesjonalizacji administracji publicznej.
Studium przypadku
Metoda sieci w badaniach cross-bordergovernance

Dr Małgorzata Michalewska-Pawlak

Uniwersytet Wrocławski

dr Adam Niedzielski

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dr hab. Marek Żurek Prof. US

Uniwersytet Szczeciński

„Żywe laboratoria” jako nowa koncepcja
w zakresie innowacyjnego zarzadzania
rozwojem regionalnym

Dr Monika Klimowicz

Uniwersytet Wrocławski
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KAMPANIE SPOŁECZNE JAKO FORMA SOCJOTECHNIKI
(moderator: Dr hab. Piotr Pawełczyk Prof. UAM)
Problematyka panelu ma przybliżyć obszar realizacji kampanii społecznych pojmowanych
jako sfera działań socjotechnicznych, ukierunkowanych na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Aspekt marketingowy działań prospołecznych wskazuje, że mamy do czynienia z pewną formą wpływu społecznego, jak to określono w jednym z opracowań poświęconych omawianej problematyce, „szlachetną propagandą dobroci”. Propaganda jest jednak
z natury rzeczy rozpowszechnianiem pewnej wizji rzeczywistości, która zdeterminowana jest
konkretnym systemem wartości, norm i doświadczeniami, które charakteryzują „jak być powinno”, a więc ku jakiemu porządkowi społecznemu powinniśmy zmierzać. Pomimo tego, że
kształtowanie postaw prospołecznych wydaje się najszlachetniejszą formą socjotechniki, to jednak nie można zapominać, iż nadal mamy do czynienia z działaniami o charakterze subiektywnym, zdeterminowanymi aksjologicznie, a nawet ideologicznie, a zatem z natury rzeczy
wywołującymi kontrowersje.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 19, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Nowe media – nowa reklama społeczna?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Seniorzy 65+ – wyzwanie dla marketingu
komercyjnego i społecznego
Metafora jako środek perswazji w reklamie
społecznej

Mgr Jakub Jakubowski

Dr Aleksandra Kaniewska-Sęba

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Mateusz Karatysz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Piotr Pawełczyk Prof. UAM

Kampanie społeczne – Drugie oblicze
społeczeństwa konsumpcyjnego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Ageizm i marketing społeczny w Polsce. Czy
istnieje potrzeba działań społecznych na
rzecz osób starszych?

Dr Łukasz Scheffs

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

KAUKAZ POŁUDNIOWY W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ, CZ. I
(moderator: Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski)
Współcześnie w Polsce badaniami Kaukazu Południowego, zarówno całego subregionu, jak
i poszczególnych państw, zajmują się uczeni w różnych ośrodkach kraju. Cechują ich także
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różne ujęcia badawcze, między innymi w perspektywie stosunków międzynarodowych, transformacji ustrojowo-politycznej czy też relacji między religią a polityką. Dla lepszego rozwoju
tych badań potrzebna jest wymiana doświadczeń o stanie badań, napotykanych trudnościach
i barierach. Panel ten pomoże też w zacieśnieniu współpracy między uczonymi i kształtowaniu
polskiego środowiska badaczy subregionu Kaukazu Południowego.

23 września, godz. 15.00-16.30,
Sala konferencyjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Konflikty na Kaukazie Południowym
i ich wpływ na funkcjonowanie systemów
politycznych państw regionu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Problem badań nad ludobójstwem Ormian
Genocide 1915-1917 – współczesny wymiar
polityczny
Kultura polityczna w Gruzji – problem
więźniów politycznych

Dr Krzysztof Fedorowicz

Dr Renata Król-Mazur

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
Prof. WSB

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Mgr Marcin Olejnik

System partyjny i scena polityczna
niepodległej Republiki Gruzji ze
szczególnym uwzględnieniem okresu
rządów prezydenta Micheila Saakaszwilego

Mgr Wojciech Wojtasiewicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE POPRZEZ MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE. POLITYCY W INTERNECIE, CZ. I
(moderator: Dr Olgierd Annusewicz)
Celem panelu jest zgromadzenie wyników badań dotyczących procesów komunikacji politycznej, które odbywają się w ramach mediów społecznościowych. Zainteresowanie budzić mogą
takie kwestie jak: czy można mówić o istnieniu strategii wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji politycznej, jak wyglądają ew. różnice pomiędzy komunikacją o okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory a jak w okresie międzywyborczym, jakie narzędzia
w ramach poszczególnych mediów społecznościowych są wykorzystywane, jaki jest autoprezentacyjny efekt obecności polityków w mediach społecznościowych, jakie są najlepsze praktyki
i doświadczenia w prowadzeniu komunikacji politycznej w mediach społecznościowych. Przedmiotem badań mogą być zarówno doświadczenia polityków polskich, jak i zagranicznych.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 15, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Nowe zjawiska w komunikacji politycznej
w Internecie w kampanii prezydenckiej 2015

Uniwersytet Warszawski

Polityka w Internecie. Czym interesowali
się internauci w kampanii prezydenckiej
w 2015 r.?
Media społecznościowe w kampanii
wyborczej i VII kadencji Parlamentu
Europejskiego (2009-2014) – przykład
polskich posłów do Parlamentu
Europejskiego

Dr Olgierd Annusewicz
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka,
Dr Paweł Matuszewski

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Mgr Bartłomiej Machnik

Uniwersytet Opolski

Prezydent Kukiz – kampania prezydencka
Pawła Kukiza na Twitterze
Serwis społecznościowy jako narzędzie
kampanii wyborczej – profile Bronisława
Komorowskiego i Andrzeja Dudy
w wyborach prezydenckich 2015 roku

Dr Kamil Mazurek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Tomasz Olczyk

Uniwersytet Warszawski

KONCEPCJE PAŃSTWA MULTIETNICZNEGO
NA BAŁKANACH, CZ. I
(moderator: Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska)
Półwysep Bałkański jest obszarem, na którym od wieków żyli przedstawiciele różnych narodowości, grup etnicznych i religii. Aż do XX w. część obszarów Bałkanów wchodziła w skład
większych i wielonarodowych mocarstw, a następnie krajów rządzonych przez reżim komunistyczny, w którym nie dopuszczano do powstawania problemów mniejszościowych. Po upadku
bloku bipolarnego oraz po rozpadzie takich krajów multietnicznych jak ZSRR, Czechosłowacja czy Jugosławia doszło do prób utworzenia państw narodowych, co w przypadku regionu
bałkańskiego spotkało się z negatywnymi skutkami. Doprowadziły one do rozwinięcia ideologii narodowych, a także konfliktów zbrojnych w ostatniej dekadzie XX w. i na początku
XXI w. W tym regionie proces kształtowania nowych granic państwowych trwał dwie dekady,
a niewykluczone, że nie został jeszcze zakończony. U progu XXI w. Europa jest zmuszona do
przewartościowania dotychczasowej koncepcji państw wieloetnicznych, przed którymi stanęły
nowe wyzwania, co dotyczy również regionu bałkańskiego. Jego specyfika polega na tym, że
ten obszar tradycyjnie multietniczny usiłuje obecnie pogodzić wysokie standardy europejskie
dotyczące ochrony praw człowieka i konieczność kształtowania nowej polityki wewnątrzpaństwowej w warunkach pokomunistycznych, a w części regionu – po konfliktowych. Panel ten
poświęcony jest zagadnieniu koncepcji państw wieloetnicznych – analizie zarówno dotychczas
realizowanych, jak i nowych, które mogłyby doprowadzić do pożądanej stabilizacji i zadowalających rozwiązań na płaszczyźnie politycznej, a szczególnie społecznej.

— 107 —

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 3, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Paradygmat badań polemologicznych jako
wyzwanie dla naukowców w XXI wieku.
Bałkański kontekst

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Multietniczne państwo postkonfliktowe –
przypadek Serbii

Uniwersytet Wrocławski

Handel bronią na tle wojny w Jugosławii –
zarys problemu
Przyszłość państwa wieloetnicznego na
Bałkanach

Dr Danuta Gibas-Krzak

Dr Anna Jagiełło-Szostak
Dr Andrzej Krzak

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Dr Magdalena Rekść

Uniwersytet Łódzki

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SFERZE PUBLICZNEJ
WSPÓŁCZESNEJ POLSKI. STAN BADAŃ, METODY,
PERSPEKTYWY BADAWCZE, CZ. II
(moderator: Dr Michał Gierycz)
Pierwszym celem panelu jest dyskusja i prezentacja badań na rolą, zakresem i sposobem obecności Kościoła katolickiego w sferze publicznej współczesnej Polski. W szczególności chodzi tu
o odpowiedź na następujące pytania: (1) jakie racje teoretyczne przemawiają na rzecz obecności/nieobecności Kościoła w sferze publicznej?, (2) jakie strategie legitymizujące i delegitymizujące obecność Kościoła w sferze publicznej występują w polskiej debacie politycznej i publicznej
(w tym jak postrzegana jest w tych strategiach rola i funkcja Kościoła wobec sfery publicznej
demokratycznego państwa)?, (3) czy/jakie wyróżnić można modele obecności Kościoła w sferze
publicznej w Polsce? Drugim celem panelu jest krótka refleksja teoretyczna nad stadem i perspektywą badań w tym zakresie w Polsce. W szczególności chodzi tu o wymianę doświadczeń
i poglądów na temat: (1) dotychczasowych osiągnięć i wyzwań badawczych w tym zakresie; (2)
stosowanych ujęć teoretycznych i ich przydatności na gruncie nauk o polityce.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 404, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kościół katolicki i wybory prezydenckie
w Polsce w roku 2015 (cz. I)

Dr hab. Sławomir Sowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
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Kościół katolicki i wybory prezydenckie
w Polsce w roku 2015 (cz. II)
Przyjazny rozdział czy konfesjonalizacja
sfery publicznej? – refleksje nad modelem
stosunków państwo-Kościół we
współczesnej Polsce
Przezorność czy przesada? O
nieodwoływaniu się do „argumentu
religijnego” w debacie publicznej

Dr Mariusz Sulkowski

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Mgr Paweł Machalski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Michał Gierycz

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Sukces czy porażka Kościoła Katolickiego
w Polsce

Dr Joanna Obrębska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

KRESY WSCHODNIE W MYŚLI POLITYCZNEJ
POLSKIEJ I OBCEJ, CZ. III
(moderator: Prof. dr hab. Bogumił Grott)
Poglądy polityczne zawarte w programach partii politycznych, myśli polityków oraz działania
poszczególnych państw dotyczące ziem określanych tradycyjnie w Polsce, jako Kresy Wschodnie.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 5, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kresy wschodnie w twórczości Józefa
Mackiewicza

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Rafał Łętocha

Polityka wyniszczania Polaków na Kresach
południowo-wschodnich w latach
1920-1945

Dr Renata Pomarańska

Polityka wschodnia w myśli polskich
narodowców lat 1934-1945

Mgr Adam Seweryn

Koncepcja rozwiązania problemu kresów
południowo-wschodnich RP w ujęciu
Jędrzeja Giertycha
Kresy wschodnie Polski w niemieckiej
i rosyjskiej myśli geopolitycznej

Dr Maciej Strutyński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Andrzej Zapałowski

Uniwersytet Rzeszowski
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KRYZYS GOSPODARCZY A JAKOŚĆ DEMOKRACJI
W EUROPIE, CZ. II
(moderatorzy: Dr hab. Anna Sroka, Dr Agnieszka Bejma) –
sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
W czasach bonanzy gospodarczej legitymizacja rządu, parlamentu czy administracji zależy
przede wszystkim od zdolności do promowania wzrostu gospodarczego i ogólnego dobrobytu,
jak również od oferowania usług o wysokim poziomie dla obywateli. W czasach kryzysu gospodarczego i finansowego, niezadowolenie z rezultatów działań władzy oraz wzrost braku satysfakcji wśród obywateli łączyć się może z odebraniem rządom legitymacji za brak rezultatów.
Czasy kryzysu mogą za tym nieść ze sobą propozycje sanacji demokracji, jak i reform instytucjonalnych. Niniejszy panel dotyczyć będzie z jednej strony nowych rozwiązań instytucjonalnych i propozycji reform, które powstały na kanwie kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego
w 2008 roku, tak w państwach europejskich, jaki i w samej Unii Europejskiej. Z drugiej strony
analizowane będą różnego rodzaju nowe formy protestu, które pojawiły się w państwach europejskich i ich wpływ na europejski krajobraz polityczny.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 314, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Obraz kryzysu liberalnej demokracji
przez pryzmat “Democracy Index” “The
Economist” i “Freedom in the World”
Freedom House
Młodzież jako katalizator zmian społeczno-ekonomicznych w ujęciu strategii
Europa 2020

Dr Szymon Ossowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Marta Rodziewicz

Uniwersytet Łódzki

Kryzys klasy średniej a wzrost znaczenia
radykalnych ruchów społeczno-politycznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kryzys gospodarczy i jego wpływ na
zaburzenia demokratycznego systemu
III Republiki Greckiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Mgr Anna Sławińska
Mgr Kamil Stolarek

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE I EUROPIE.
ASPEKTY POLITYCZNE I SPOŁECZNE, CZ. III
(moderatorzy: Prof. dr hab. Andrzej Sakson,
Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk)
Podstawowy problem badawczy zawiera się w pytaniu o to jakie są najważniejsze aspekty polityczne i społeczne związane z funkcjonowaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Pol-
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sce i Europie. Zgłaszający panel oczekują, że wezmą w nim udział badacze z Polski i innych
krajów europejskich. Prezentacja wyników badań jest otwarta dla wszystkich, których prace
badawcze skoncentrowane są na tematyce panelu.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 7, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Mniejszości narodowe i etniczne pretekstem
do nowych wojen na przykładzie konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Sakson

Dr Sławomir Sadowski

Separatyzmy narodowe i etniczne we
współczesnej Europie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Obojętność czy racjonalizm? Francja wobec
napływu muzułmańskich imigrantów po
2010 r.
Relacja mniejszość niemiecka a „większość”
śląska na Górnym Śląsku
Koncepcje polityki etnicznej rządu RP na
uchodźstwie wobec mniejszości niemieckiej
(1939-1947)

Dr Daria Orzechowska-Słowikowska

Polska Akademia Nauk

Dr Cezary Trosiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Bartosz Koziński

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

MNIEJSZOŚĆ ROMSKA W POLITYKACH PUBLICZNYCH
I W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPY
ŚRODKOWEJ, CZ. I
(moderator: Dr Elżbieta Szyszlak)
Romowie są uważani za największą mniejszość etniczną Europy Środkowej. Są obecni w każdym z państw regionu i w każdym również stanowią wyzwanie dla rządzących. Z jednej strony
są grupą słabo zasymilowaną ze społeczeństwem większościowym, co implikuje szereg problemów związanych z ich edukacją, ochroną zdrowia, mieszkalnictwem czy zatrudnieniem.
Z drugiej strony programy pomocowe na ich rzecz, będące przejawem dyskryminacji pozytywnej, spotykają się z kontestacją - niekiedy dość silną – przynajmniej części społeczeństwa
większościowego, zazwyczaj o orientacji narodowej. Celem panelu jest przyjrzenie się obecności problematyki mniejszości romskiej w politykach publicznych oraz sferze bezpieczeństwa
wybranych państw Europy Środkowej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 6, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityka Republiki Czeskiej wobec Romów
w kontekście bezpieczeństwa kulturowego
tejże mniejszości
Zrozumieć Romów – społeczność romska
w mediach
Polityka oświatowa państwa polskiego
wobec mniejszości romskiej po 1989 roku
Decentralizacja polskiej polityki etnicznej
na przykładzie stosunku samorządów do
mniejszości romskiej

Dr Elżbieta Szyszlak

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Magdalena Ratajczak

Uniwersytet Wrocławski

Dr Ewa Pogorzała

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dr Tomasz Szyszlak

Uniwersytet Wrocławski

OBLICZA POLITYKI LOKALNEJ – REGUŁY WYBORCZE,
AKTORZY, PARTYCYPACJA, CZ. III
(moderator: Dr hab. Maciej Drzonek)
W 2015 r. mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. W zamierzeniu podczas panelowej dyskusji miałaby zostać podjęta problematyka współczesnej polskiej
polityki lokalnej, jednakże jest oczywiste, że trudno ją opisywać i analizować bez odniesień do
praktyki i wzorców jej funkcjonowania w innych krajach europejskich. Celem panelu jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez jego uczestników oraz dyskusja naukowa,
która miałaby ogniskować się wokół sformułowanych w tytule panelu zagadnień badawczych.
Po pierwsze, interesujące będzie przyjrzenie się regułom wyborczym, na podstawie których
w polityce lokalnej pojawiają się reprezentanci społeczności lokalnych (Kodeks wyborczy, ale
również wcześniejsze modyfikacje w ordynacji wyborczej), a zwłaszcza znalezienie odpowiedzi
na pytanie czy wprowadzone modyfikacje w ordynacji wyborczej wpływają na wyniki wyborów lokalnych, pozwalają na odzwierciedlenie preferencji wyborców, czy raczej prowadzą
do ich zniekształcania. Drugi problem badawczy miałby dotyczyć charakteru występujących
w polityce lokalnej aktorów (partie parlamentarne, tzw. aktorzy lokalni oraz niby-bezpartyjni)
oraz ich efektywności w zdobywaniu ośrodków władzy lokalnej (fotele wójtów, burmistrzów
i prezydentów; mandaty radnych). Biorąc pod uwagę różne możliwości oddziaływania na politykę lokalną przez występujących w niej aktorów szczególnie frapująca byłaby próba wyjaśnienia przyczyn wielokadencyjności włodarzy gmin i miast. Trzecie zagadnienie – partycypacja
obywatelska na poziomie lokalnym (frekwencja w wyborach lokalnych, udział w referendach
i innych mechanizmach demokracji bezpośredniej) – w pewien sposób spaja dwa wcześniejsze.
W tym kontekście uczestnicy panelu mieliby podjąć dyskusję na temat czynników wpływających
na zwiększenie (zmniejszenie) zaangażowania obywatelskiego – ordynacje wyborcze, charakter
występujących aktorów polityki lokalnej, wiejski – miejski charakter gmin czy innych przyczyn.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 402, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Gerrymandering w wyborach gminnych
Jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 r.?
Zmiana ordynacji wyborczej a jej wpływ na
wyniki wyborów lokalnych
Wpływ jednomandatowych okręgów
wyborczych na szczeblu gminy na
zachowania wyborcze elektoratu

Dr Jarosław Flis

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Adam Gendźwiłł,
Mgr Tomasz Żółtak

Uniwersytet Warszawski

Mgr Agnieszka Ignasiak

Uniwersytet Szczeciński

Mgr Paweł Stępień

Uniwersytet Łódzki

Gerrymandering w polskich wyborach
do rad gmin w 2014 r. Problemy
metodologiczne i wstępne wyniki

Mgr Dariusz Stolicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PARTYCYPACJA KOBIET W POLITYCE, CZ. II
(moderator: Dr Iwetta Andruszkiewicz)
Problematyka partycypacji kobiet w życiu publicznym oraz uzyskiwania przez kobiety praw
wyborczych w systemach politycznych wybranych państw.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 22, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Aktywność polityczna kobiet w Polsce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Nauki polityczne a myśl feministyczna

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi

Dr Iwetta Andruszkiewicz

Dr hab. Edyta Pietrzak

Przełamując stereotypy – rzecz o kobietach
na czele dyplomacji Unii Europejskiej
Partycypacja polityczna kobiet w Azji
Wschodniej – wybrane przykłady

Dr Elżbieta Lesiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Grażyna Strnad

Collegium Da Vinci w Poznaniu
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POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UNII
EUROPEJSKIEJ – PODEJŚCIA BADAWCZE, CZ. I
(moderatorzy: Dr Monika Sus, Dr Filip Tereszkiewicz)
Celem panelu jest refleksja i wzajemna wymiana doświadczeń między uczestnikami odnośnie
badań unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Analiza tego dynamicznie rozwijającego się i wielowymiarowego obszaru polityki UE stwarza bowiem szereg wyzwań badawczych
i wymaga stosowania dobrze skonstruowanych ram metodologicznych oraz operacjonalizacji
kluczowych pojęć. Z tego względu do udziału w panelu zaproszeni są zarówno młodzi i doświadczeni badacze, prowadzący badania dotyczące polityki zagranicznej UE w oparciu o nowatorskie podejście badawcze.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 1, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wpływ zmiany modelu integracyjnego UE
na WPBiO

Uniwersytet Warszawski

Podejście wspólnotowe i międzyrządowe
w sferze decyzyjno-instytucjonalnej
Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa UE
Ewolucja procesu decyzyjnego ustanawiania
operacji zarządzania kryzysowego Unii
Europejskiej
Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
jako element kształtowania współpracy
regionalnej na Bałkanach
„Garbage bin theory” w analizie
europejskiej polityki pomocy rozwojowej

Dr hab. Jacek Czaputowicz Prof. UW

Dr Michał Piechowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Beata Przybylska-Maszner

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Paweł Olszewski

Polska Akademia Nauk

Dr hab. Paweł Frankowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PORAŻKA WYBORCZA JAKO KATALIZATOR ZMIAN DLA PARTII
POLITYCZNYCH I POLITYKÓW
(moderator: Dr hab. Anna Pacześniak)
Porażka lub przegrana w wyborach jest immanentnym etapem politycznej działalności. W cyklu życiu organizacji partyjnej wcale nie musi nastąpić na początku, ale zawsze jest rodzajem
inicjacji, ważnym etapem w procesie politycznego dojrzewania partii i jednostek (por. Alterman 2007: 127). Porażka w polityce jest kategorią kontekstową i subiektywną, niemniej stanowi impuls, który może mieć zarówno charakter motywacyjny, jak i destrukcyjny. Uczestnicy
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panelu będą poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące pytania: od czego zależą reakcje
partii politycznych na wyborcze niepowodzenia? Jak porażki wyborcze wpływają na akceptację reguł gry politycznej wśród pokonanych kandydatów, działaczy partyjnych, wyborców?
W jakim stopniu porażki wyborcze sprzyjają cyrkulacji politycznego personelu i odnawianiu
elit politycznych? Czy porażki wyborcze są dla partii politycznej czynnikiem kolektywnego
uczenia się? Jak porażka wyborcza wpływa na zmiany wewnętrzne w partii politycznej? Czy
i w jakim stopniu porażki wyborcze wpływają na relacje między partiami politycznymi? Jak
partie polityczne i media konstruują narrację o przegranych? Jakie strategie wobec porażki
przyjmują partie polityczne? Jakie są materialne i symboliczne konsekwencje wyborczej przegranej? Jakie są reakcje przegranych na zmianę ich roli politycznej? W jaki sposób partia wdraża mechanizmy ochronne przed skutkami porażki wyborczej?

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 21, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Porażka wyborcza jako element
instytucjonalizacji systemu partyjnego

Uniwersytet Warszawski

Teoretyczne aspekty wpływu porażki
wyborczej na partie polityczne

Uniwersytet Wrocławski

Dr Anna Materska-Sosnowska
Dr hab. Anna Pacześniak

Porażka wyborcza jako otrzeźwienie
ideologiczne. Studium przypadku
brytyjskiej Partii Pracy oraz
Socjaldemokratycznej Partii Niemiec

Dr Bartosz Rydliński

Akademia Obrony Narodowej

Fenomen przywództwa tymczasowego –
jako emanacja kryzysu tradycyjnych partii
politycznych
Porażka wyborcza PiS w 2007 roku
i jej wpływ na rzeczywistość polityczną
i przywództwo Jarosława Kaczyńskiego na
prawicy

Dr Anna Skrzypek

Foundation for European Progressive
Studies

Mgr Tomasz Wicha

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

POTENCJAŁ NA WYCZERPANIU. INSTYTUCJE W MYŚLI
POLITYCZNEJ NA PRZEŁOMIE WIEKÓW, CZ. I
(moderator: Dr hab. Magdalena Mikołajczyk Prof. UP)
Przedmiot badań stanowiły będą poglądy, opinie (zwłaszcza krytyczne), wizje i koncepcje różnych podmiotów z pełnego spectrum politycznej sceny formułowane w odniesieniu do zastanego ładu instytucjonalnego. Interesować nas będzie postrzeganie funkcji/dysfunkcji, atrofii (lub
hipertrofii), niekorzystnej stagnacji lub pożądanej zmiany charakteru instytucji politycznych
końca XX i początku XXI wieku. Kto narzeka, kto wieszczy koniec, kto oręduje za naprawą?
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O jakie instytucje chodzi – o państwo, parlamenty, administrację publiczną, partie, wybory,
związki zawodowe i in.

23 września, godz. 15.00-16.30,
Aula średnia B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Dywersyfikacja współczesnej lewicy oraz
prawicy wokół sporów o politykę, państwo
i instytucje
Wyobrażenia parlamentaryzmu: między
dekoracją a realną władzą
Między ideą służby publicznej, ignorancją,
a koniunkturalizmem. Władza wykonawcza
w polskiej refleksji i praktyce politycznej po
1989 roku
Państwo w przebudowie. Instytucje państwa
w myśli politycznej polskich partii konserwatywnych w ostatniej dekadzie XX wieku
Ośrodki eksperckie i ich wpływ na
oblicze UE

Dr hab. Rafał Chwedoruk

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Michał Śliwa

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr hab. Michał Strzelecki
Prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Tomasz Sikorski Prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Monika Ślufińska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PROBLEM ŁADU PAŃSTWOWEGO W UJĘCIU
FILOZOFICZNO-POLITYCZNYM, CZ. I
(moderator: Dr Łukasz Dominiak)
Robert Nozick na początku swojego dzieła „Anarchia, państwo i utopia” zauważa, iż istnieją
dwa zasadnicze i chronologicznie następujące po sobie pytania, na które odpowiedzieć musi
filozofia polityki, a brzmią one: (1) czy państwo w ogóle powinno istnieć?; (2) jak państwo
powinno być zorganizowane? Kwestia ładu państwowego stanowi zatem rudymentarny element dociekań filozoficzno-politycznych. Dany ład państwowy traktować należy jako pewną koncepcję, której towarzyszyć musi uzasadnienie. Myśliciele, autorzy traktatów i wielcy
luminarze epistemepolitike w tym właśnie pokładają swoje starania, by solidnie uzasadnić
określony ład państwowy. Platończycy jego usprawiedliwienia szukać będą w idei państwa
doskonałego, republikanie w realizacji dobra wspólnego, kontraktualiści w umowie społecznej
zawartej w stanie natury, anarchiści takiego usprawiedliwienia nie znajdą. Mnogość stanowisk
i złożoność problemu sprawia, iż kwestia ładu państwowego stanowi rdzeń debaty filozoficzno-politycznej. Gdy spojrzeć na główne kategorie politologiczne takie jak: polityka, władza,
sprawiedliwość, to widać, iż wszystkie oscylują wokół zagadnienia ładu państwowego. Politykę
z greki tłumaczy się jako sprawy ustrojów państw, władza to jeden z trzech elementów najpo-
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pularniejszej definicji państwa, a – za Hippończykiem – państwa bez sprawiedliwości są jedynie bandami rozbójników. W adresowanym do Państwa panelu proponujemy zająć się kwestią
ładu państwowego z perspektywy analitycznej; wziąć pod rozwagę problem uzasadnienia ładu
państwowego. W tym kontekście spore pole badawcze stwarza komparatystyka ustrojów i porządków politycznych. Teoretyczne spojrzenie na wyżej wymieniony problem zapewnić ma
krytyczną analizę zjawiska. Sam problem ładu zdaje się odsłaniać w pełnej krasie właśnie
w związku z filozofią, a osobą filozofa w szczególności.

23 września, godz. 15.00-16.30,
Aula średnia A, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wspólnota polityczna a prawo – problem
uzasadnienia władzy publicznej

Akademia Ignatianum w Krakowie

Libertarianie wobec ładu państwowego.
Próba strukturyzacji w oparciu o podział na
wąsko i szeroko rozumiany libertarianizm

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Ład polityczny z perspektywy
różnorodności kulturowej. Welfarestate
a multikulturalizm – dwie odmienne wizje
czy tożsame odpowiedzi?
Koncepcja człowieka jako podstawa
rozumienia państwa i polityki
Rosyjska ideologia dekolonizacyjna

Dr Wojciech Arndt

Mgr Marcin Chmielowski

Mgr Łukasz Dulęba

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Janusz Filipkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PROCESY DEMOKRATYZACYJNE W KRAJACH EUROPY
WSCHODNIEJ, CZ. I
(moderator: Dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk)
Panel dotyka następujących problemów badawczych: (1) kwestie dotyczące opozycji politycznej w Rosji, (2) rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej, (3) kultura polityczna w krajach Europy Wschodniej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 113, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityka medialna Federacji Rosyjskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Bogdan Borowik

Od „suwerennej demokracji” do twardego
autorytaryzmu- wzmacnianie roli ośrodka
kremlowskiego w Federacji Rosyjskiej
Wzorce opozycji parlamentarnej
w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej po 1989 roku – próba analizy
porównawczej
Strategie zewnętrznego zarządzania
(external governance) Unii Europejskiej na
przykładzie Republiki Mołdawii

Dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Dr Przemysław Paradowski

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we
Wrocławiu

Dr Agnieszka Cianciara

Polska Akademia Nauk

(De)konstruowanie mołdawskiej tożsamości
narodowej/etnicznej

Uniwersytet Wrocławski

Koncepcja konsolidacji a państwowość
Republiki Mołdawii

Uniwersytet Warszawski

Dr Tomasz Szyszlak

Dr Bartłomiej Zdaniuk

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE, CZ. I
(moderator: Dr Maciej Hartliński)
Celem organizacji panelu jest integracji badaczy wokół zagadnienia zasygnalizowanego w tytule, w tym członków sekcji „Przywództwo polityczne” PTNP. Problemem badawczym podejmowanym przez uczestników będzie prezentacja badań dotyczących tytułowej kwestii. Szczególnie istotne będą: dociekania teoretyczne; metodologia badań; komparatystyka przywódców
politycznych; analiza przywództwa politycznego na poziomie międzynarodowym, krajowym
oraz lokalnym. Panel jest otwarty na wszystkich badaczy skupiających się na poruszanej problematyce i chcących zaprezentować wyniki swoich badań.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 210, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu
Przywództwo polityczne Recepa
T. Erdogana

Autor/Autorzy
Dr Karol Bieniek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie
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Zagadnienia badawcze w analizach
przywódców politycznych w polskiej
literaturze przedmiotu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Ze studiów nad patologiami przywództwa
politycznego

Uniwersytet Warszawski

Dr Maciej Hartliński

Dr Justyna Grażyna Otto
Mgr Paweł Schmidt

Przywództwo polityczno – militarne.
Próba konceptualizacji pojęcia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE W UNII EUROPEJSKIEJ
I NATO, CZ. III
(moderatorzy: Prof. dr hab. Bogdan Koszel,
Prof. dr hab. Janusz Węc)
Celem panelu jest określenie i analiza płaszczyzn współpracy polsko-niemieckiej i obszarów
konfliktów w Unii Europejskiej i NATO.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 218, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Radykalizm prawicowo-esktremistyczny
w Niemczech

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zmiana systemu rządzenia w UE w świetle
działań antykryzysowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wpływ ośrodków eksperckich na
kształtowanie polityki europejskiej Polski
i Niemiec
Legitymizacja i koordynacja polskiej
polityki europejskiej związanej
z działaniami UE na rzecz przezwyciężenia
kryzysu zadłużeniowego w strefie euro
Wymiana handlowa między Polską
a Niemcami po rozszerzeniu Unii
Europejskiej w 2004 roku

Dr hab. Izabela Janicka

Dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka
Dr Agnieszka Nitszke

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Michał Dulak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Adrian Synoradzki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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ROLA DYPLOMACJI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW, CZ. III
(moderator: Dr hab. Robert Łoś Prof. UŁ)
Zadaniem uczestników panelu jest ukazanie znaczenia działań dyplomatycznych w rozwiązywaniu konfliktów, które mają charakter militarny jak i poza militarny. Takie sformułowanie
tematyki panelu nie oznacza, ze w trakcie referowania będą oczekiwane jedynie referaty, które określają jednoznacznie zasługę mechanizmów dyplomatycznych, bez ukazania roli całego
mechanizmu zarządzania konfliktem tak aby ukazać przebieg działań odpowiedzialnych za
konflikt. Panel ma ukazać teoretyczne i praktyczne aspekty środków i metod działań państwa
po to, aby przeciwstawić się rozwojowi konfliktu. W panelu powinno być ukazane wszelkie
możliwe środki, metody oraz mechanizm działania tradycyjnej dyplomacji, jak i dyplomacji
publicznej. Wszystkie one mogą się przyczynić do zapobiegania, ograniczania czy szybkiego
wychodzenia ze stanu konfliktu. W panelu są oczywiście miejsce na przedstawienie ograniczeń
we współczesnym świecie działań dyplomatycznych, które mogą okazać się nieskuteczne wobec
zachowań w sferze gospodarczej czy militarnej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 316, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polityka zagraniczna – dyplomacja publiczna – soft power. Mechanizm działania

Uniwersytet Łódzki

Polska polityka zagraniczna wobec działań
Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii

Uniwersytet Zielonogórski

„Softpower” i tradycyjna dyplomacja
Stolicy Apostolskiej w dobie papieża
Franciszka. Zmiana, czy potwierdzenie
„Drzemiącej siły”?

Dr Piotr Pochyły

Dr Krzysztof Strzałka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyplomacja RP wobec sytuacji na Dalekim
Wschodzie w latach 1937-1941
Quiet diplomacy jako metoda działania
Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża

Dr hab. Robert Łoś Prof. UŁ

Dr Beata Szubtarska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Joanna Szymoniczek

Polska Akademia Nauk

ROLA OPOZYCJI POLITYCZNEJ W SYSTEMACH
DEMOKRATYCZNYCH, CZ. II
(moderator: Dr hab. Krzysztof Łabędź Prof. AI)
Panel zostanie poświęcony różnym aspektom funkcjonowania opozycji politycznej w warunkach demokratycznego systemu politycznego. Celem będzie odpowiedź na wiele pytań, z któ-
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rych zasadnicze to określenie zakresu pojęcia „opozycja polityczna” oraz stwierdzenie, jakie
funkcje pełni i jakie działania podejmuje w różnych, różniących się od siebie systemach demokratycznych. Zakres pojęcia opozycji politycznej, po przyjęciu założenia, że chodzi o szerokie jego określenie, jest kwestią dyskusyjną (wbrew pozorom) i wymagającą wielu ustaleń.
Jeśli chodzi o funkcje opozycji wobec systemu demokratycznego, to oprócz oczywistych funkcji
wzmacniających demokrację można mówić także o dysfunkcjach, przy czym problemem jest
niemożność względnie precyzyjnego stwierdzenia, które z działań podejmowanych przez ugrupowania opozycyjne przynoszą pozytywne, a które negatywne skutki. Istotnym zadaniem jest
porównanie działań opozycji podejmowanych w różnych państwach demokratycznych i określenie różnic w rzeczywistych możliwościach wywierania wpływu politycznego. Ważna wydaje
się ponadto odpowiedź na pytanie o różnice w sposobie działania opozycji politycznej w zależności od tego, na jakim forum opozycja podejmuje tę działalność, w tym przede wszystkim
w jakich warunkach instytucjonalnych ma to miejsce. Istotne są kwestie związane z zakorzenieniem ugrupowań opozycyjnych w społeczeństwie, problemy związane z komunikowaniem
się opozycji ze społeczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu
Internetu. Innym jeszcze problemem jest obecność opozycji wewnątrz koalicji rządzących, czy
wewnątrz partii (szczególnie rządzących). W rozwiązywaniu powyższych problemów przydatne będą istniejące już typologie opozycji, a może ich rozbudowanie czy skonstruowanie jeszcze
innych. Panel zostanie zatem poświęcony omówieniu zagadnień teoretycznych, metodologicznych oraz związanych z rzeczywistym funkcjonowaniem opozycji politycznej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 108, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Opozycyjna rola nowych mediów w okresie
postmodernizacyjnym

Akademia Ignatianum w Krakowie

Opozycja pozaparlamentarna – „Gazeta
Wyborcza” jako liberalna opozycja wobec
rządów PO-PSL 2007-2015

Dr Mirosław Lakomy
Dr Tomasz Litwin

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Grzegorz Foryś

Działania kontestacyjne jako element
polityki zinstytucjonalizowanej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Opozycja wewnątrzpartyjna. Casus SPD
w latach 80. XX wieku
Ocena działań opozycji parlamentarnej
z punktu widzenia polityki prawa. Analiza
zjawiska kontrprojektów ustawodawczych

Dr Małgorzata Świder

Uniwersytet Opolski

Dr Radosław Zyzik

Akademia Ignatianum w Krakowie
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ROSJA W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI: RENESANS IMPERIUM
CZY PAŃSTWO NARODOWE?, CZ. III
(moderator: Prof. dr hab. Stanisław Bieleń)
Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości współczesnej Rosji, przede
wszystkim ścierających się projektów renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo
mira jako projektu restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i imperialnej,
a także gospodarczym filarom projektów imperialnych Federacji Rosyjskiej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 101, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans
imperium czy państwo narodowe?

Uniwersytet Warszawski

Rosyjska retoryka imperialna w obliczu
kryzysu ukraińskiego 2013-2015 - wybrane
aspekty
Przywództwo Rosji w przestrzeni
poradzieckiej – imperialny dyktat czy
przyjazna hegemonia?

Prof. dr hab. Stanisław Bieleń
Mgr Anna Kasprzycka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Legucka

Akademia Obrony Narodowej

Rosyjska edukacja historyczna doby
Władimira Putina: przemyślana strategia
imperialna czy desperacka obrona własnej
tożsamości?

Dr Michał Kuryłowicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ROZWÓJ LOKALNY. POLITYKA, INSTRUMENTY,
BARIERY I WYZWANIA, CZ. I
(moderator: Dr Mariusz Sienkiewicz)
Współcześnie rozwój lokalny i polityka władz lokalnych są zdeterminowane wieloma czynnikami o podłożu endogenicznymi i egzogenicznym. Dlatego ważne jest ich poznanie i analiza,
a następnie wypracowanie koncepcji ich wykorzystania dla rozwoju danego obszaru, bądź
przeciwdziałania ich niekorzystnym skutkom. Proponowany panel ma na celu identyfikację
i analizę określonych determinantów rozwoju lokalnego. Celem jest także prezentacja dobrych
rozwiązań, praktyk i standardów zarządzania rozwojem lokalnym w różnych systemach społecznych, politycznych i gospodarczych. Zadaniem panelu jest udzielenie odpowiedzi na pytania oraz analiza następujących zagadnień: co kształtuje politykę rozwoju lokalnego? Jakie są
polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju lokalnego? Kim są i jaką rolę odgrywają tzw. „ak-
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torzy” rozwoju lokalnego? Jakie ma znaczenie planowanie rozwoju lokalnego i czym jest strategiczne podejście władz lokalnych do rozwoju? Jaka rolę odgrywają inwestycje i inwestorzy
w rozwoju lokalnym? Jakie są relacje między rozwojem lokalnym a rozwojem gospodarczym?
Jakie znaczenie mają finanse w rozwoju lokalnym? Czy rozwój lokalny oznacza rozwój zrównoważony? Jaką rolę odgrywa partnerstwo i współdziałanie w rozwoju lokalnym? Jaka jest rola
władz publicznych różnych szczebli w procesie kreowania rozwoju lokalnego? Potencjał i zasoby
lokalne jako czynnik rozwoju lokalnego Czynniki mikro i makrootoczenia w procesie kształtowania rozwoju lokalnego Jaki jest wpływ integracji europejskiej na rozwój lokalny? Czy na rozwój lokalny mają wpływ polityki regionalne? Jakie są bariery i ograniczenia rozwoju lokalnego? Jakie są innowacyjne instrumenty kreowania rozwoju lokalnego we współczesnym świecie?

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 106, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Strategiczne instrumenty rozwoju lokalnego
Znaczenie innowacji w rozwoju lokalnym
Francji kontynentalnej
Dziennikarze lokalni wśród zasobów
rozwoju lokalnego

Dr Marek Bednarz

Akademia Pomorska w Słupsku

Dr Sławomir Dorocki,
Mgr Paweł Brzegowy

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Maria Gmerek

Uniwersytet Wrocławski

Pełnomocnik Marszałka Województwa
Lubuskiego ds. Równego Traktowania
jako instrument kształtowania rozwoju
lokalnego

Mgr Katarzyna Kaczmarek

Uniwersytet Zielonogórski

SKUTECZNOŚĆ RZĄDZENIA A GABINETY MNIEJSZOŚCIOWE –
WYBRANE PROBLEMY, CZ. I
(moderator: Dr Robert Radek)
Celem panelu będzie próba uchwycenia dość nietypowego zjawiska, jakim jest funkcjonowanie
rządów mniejszościowych tworzonych przez różne partie polityczne w okresie powojennym,
w tym zwłaszcza po 1989 roku. Zagadnienie to w zasadzie nie było szerzej analizowane w polskiej nauce, choć można wskazać już kilka opracowań poświęconych przynajmniej w niektórych aspektach tej problematyce. Zapraszając do panelu zachęca się badaczy do weryfikacji
hipotezy, że tworzone w Polsce (po 1989 roku) i Europie Zachodniej rządy mniejszościowe były
swego rodzaju odzwierciedleniem przekształceń systemu partyjnego w okresie transformacji
(Polska) i tym samym korespondowały dość ściśle z przekształceniami systemu politycznego
jako takiego, a także były wyrazem specyfiki funkcjonowania poszczególnych ustabilizowanych już systemów politycznych (Europa Zachodnia). Jednocześnie celem debaty będzie próba
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weryfikacji hipotezy, że skuteczność rządzenie takich gabinetów jest najczęściej zdecydowanie
niższa od rządów mających poparcie większości parlamentarnej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Przyczyny powstania i funkcjonowanie
rządu mniejszościowego na Węgrzech

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Anna Czyż

Dr hab. Adam Hołub Prof. UWM

Gabinet mniejszościowy w aspekcie
bezpieczeństwa kraju

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Partie centroprawicowe w gabinetach
mniejszościowych państw Unii Europejskiej
Rządy Mirka Topolánka: niepewna
sytuacja polityczna wynikająca z braku
większościowego poparcia w czeskiej Izbie
Poselskiej w latach 2006-2009

Dr Michał Kozera

Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej w Chełmnie

Dr Sebastian Kubas

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ŚWIAT POLITYKI BADANY NARZĘDZIAMI INNYCH
DYSCYPLIN, CZ. I
(moderator: Prof. dr hab. Bohdan Szklarski,
Dr Krzysztof KasianiuK )
Panel ma służyć wzmocnieniu dyscypliny i pokazać, że świat polityki jest interdyscyplinarny
również w wymiarze metodologicznym. W panelu przyjmuje się, że można badać zjawiska polityczne przy pomocy narzędzi badawczych pożyczonych z kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, antropologii, filmoznawstwa, czy nauk o komunikacji. Co więcej,
otwarcie politologii na metodologie innych dyscyplin może pomagać tworzyć zespoły badawcze
składające się z przedstawicieli pozornie odległych dyscyplin. Do panelu zapraszamy również
tych, którzy interesują się polityką, ale nie zawodowo i chcieliby spojrzeć na to co obserwują
przy pomocy narzędzi im najbardziej znanych, tym samym czyniąc politologów wrażliwymi
na perspektywy i niuanse na co dzień nam mniej znane.

23 września, godz. 15.00-16.30,
Sala seminaryjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Politologiczna „autarkia” a funkcje
metodologiczne wiedzy przedmiotowej

Dr Michał R. Węsierski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Współczesne relacje między historią i nauką
o polityce

Uniwersytet Zielonogórski

Inter, Multi, Trans. Jaką dyscypliną jest
politologia?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Antropologia polityczna jako próba
redefinicji człowieka w ramach nauk
politycznych
Natężenie natywistycznych postaw
kulturowych jako narzędzie do analizy
myśli politycznej

Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Mgr Łukasz Cięgotura
Mgr Sonia Horonziak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Joanna Rak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TEORIA I PRAKTYKA WSPÓŁCZESNEJ WALKI
INFORMACYJNEJ, CZ. I
(moderator: Dr hab. Daniel Boćkowski Prof. UwB)
Walka informacyjna ma bardzo długą tradycję. Jednak dopiero zmiany technologiczne i cywilizacyjne ostatnich lat postawiły ją w centrum uwagi, czyniąc informację swoistą „królową broni”, jak i – nierzadko – celem walki. Atrakcyjność ataku informacyjnego, zarówno
w cyberprzestrzeni, jak i za pośrednictwem mediów tradycyjnych lub szeptanej propagandy,
dotyczy bardzo różnych sytuacji: konfliktów nie tylko między- i wewnątrzpaństwowych, ale
na przykład także rywalizacji podmiotów gospodarczych czy kryzysów z istotnym udziałem
organizacji nielegalnych. Walka informacyjna stanowi obecnie kluczowy – acz de facto wciąż
słabo rozpoznany – element najważniejszych konfliktów, które możemy obserwować. Wiele
wskazuje na to, że trend hybrydyzacji wojen, przenikania się komponentu informacyjnego
z innymi formami walki, będzie miał charakter trwały. Oznacza to, że ważnym wyzwaniem
dla współczesnej politologii jest jak najlepsze zrozumienie istoty walki informacyjnej – a także
wypracowanie metod obrony przed tego typu agresją, na którą społeczeństwa i instytucje demokratyczne są szczególnie podatne. Proponowany panel jest pomyślany jako okazja do przedyskutowania kluczowych zagadnień z tego zakresu, takich jak: (1) teoretyczne aspekty walki
informacyjnej oraz bezpieczeństwa informacyjnego, (2) doktryny bezpieczeństwa informacyjnego wybranych państw świata oraz podmiotów niepaństwowych, (3) Polska jako podmiot
i przedmiot walki informacyjnej, (4) praktyczne przykłady zastosowania walki informacyjnej
w konfliktach politycznych oraz w rywalizacji gospodarczej, (5) informacja w sferze militarnej:
jej rola na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym, (6) służby specjalne jako narzędzie dezinformacji i inspiracji, (7) media tradycyjne i społecznościowe – Broń Masowej Manipulacji?, (8) jakość edukacji a odporność społeczeństwa na agresję informacyjną, (9) relacje
między decydentami a analitykami w sferze publicznej i komercyjnej – potrzeba jakościowej
redefinicji modelu?
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23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 42, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wojna informacyjna Państwa Islamskiego
Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego
w Polsce i USA. Analiza porównawcza
Działalność informacyjna w XXI w. Między
promocją a propagandą
Informacja w sferze militarnej: jej rola
na poziomie strategicznym, operacyjnym
i taktycznym
Cyberprzestrzeń jako wsparcie wojny
informacyjnej

Dr hab. Daniel Boćkowski Prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Mgr Leonard Dajerling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Piotr Graczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Natalia Wojtowicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Marek Górka

Politechnika Koszalińska

THINK TANKI I FUNDACJE POLITYCZNE
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, CZ. I
(moderator: Dr hab. Wojciech Ziętara)
System polityczny jest definiowany jako ogół organów państwowych, partii politycznych
oraz organizacji i grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych poszczególnych państw. W powyższej definicji podkreśla się także wymiar formalny i nieformalny takiej
działalności. W związku z powyższym think tanki stanowią istotny element współczesnych
systemów politycznych. Klasyfikacja think tanków przewiduje występowanie organizacji stowarzyszonych z partiami politycznymi. Jednak takie rozwiązanie jest praktykowane przede
wszystkim w państwach o kulturze anglosaskiej, podczas gdy w Europie kontynentalnej nawiązując do niemieckich rozwiązań formalnoprawnych coraz częściej w państwach Unii Europejskiej (Hiszpania, Węgry, częściowo Polska) oraz na poziomie prawa wspólnotowego wprowadzono do systemu politycznego, a nawet ściślej, do systemu partyjnego fundacje polityczne.
W związku z powyższym podczas obrad panelowych zostanie podjęta próba zdefiniowania
zjawiska think tanków i fundacji politycznych, umiejscowienia ich w systemie politycznym
wybranych państw oraz systemie europejskim.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 20, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Działalność Fundacji Konrada Adenauera
w Polsce na rzecz jednostki ludzkiej
w duchu chrześcijańskiej demokracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Polityka energetyczna w agendzie badawczej
think-tanków europejskich

Uniwersytet Gdański

Działania Fundacji Stefana Batorego
na rzecz wspierania procesów
prodemokratycznych na Ukrainie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Mgr Diana Bednarz

Dr Sylwia Mrozowska
Mgr Adriana Rybak

„Błąd krymski” Zachodu, czyli przyczyny
dla których ośrodki analityczne „nie przewidziały” polityki Rosji wobec Ukrainy polegającej na aneksji i interwencji militarnej
Ewaluacja aktywności doradczej think
tanków: między rankingiem a refleksją

Dr Paweł Kowal

Polska Akademia Nauk

Dr Dorota Stasiak

Hertie School of Governance

TRWOGA 10/04/ PSYCHOSPOŁECZNE KONSEKWENCJE
KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
(moderator: Dr Paweł Ścigaj)
Trudno oprzeć się wrażeniu, że katastrofa samolotu w dniu 10 kwietnia 2010, w której zginął
urzędujący Prezydent RP - Lech Kaczyński oraz wielu przedstawicieli instytucji państwowych
i organizacji społeczno-politycznych nie była do tej pory przedmiotem pogłębionego namysłu.
I nie idzie tu, rzecz jasna, o odpowiedź na pytanie o jej przyczyny i przebieg, lecz o społeczno-polityczne konsekwencje. Nieliczne badania podejmowane przez politologów, socjologów
i psychologów nie dają pełnego obrazu. Wielu publicystów i polityków jest przekonanych, że
katastrofa miała wpływ na postawy polityczne Polaków, jednak nie ma wielu badań empirycznych, które zjawiska by te opisywały, a dokładniej, które by były poświęcone właśnie konsekwencjom katastrofy smoleńskiej w odniesieniu do postaw politycznych. Co za tym idzie,
problemem badawczym panelu jest wskazanie na konsekwencje społeczne i psychologiczne
katastrofy smoleńskiej, w szczególności zaś zmiany postaw, zachowań wyborczych, integracji
i mobilizacji elektoratu, polityki symbolicznej.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 212, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Społeczne i kulturowe uwarunkowania
proces mitologizacji katastrofy smoleńskiej

Dr hab. Jarosław Rokicki Prof. KA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
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Narracja zamachowa w drugim obiegu
posmoleńskim i jej implikacje polityczne

Dr Franciszek Czech

Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie

Dr Małgorzata Kołodziejczak

Rocznicowe rytuały smoleńskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Krzyż i samolot czyli religia jako paliwo
dla polityki

Akademia Pomorska w Słupsku

Patologie polskiego dyskursu polityki na
przykładzie sporu smoleńskiego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W cieniu lęku. Postawy polityczne po
katastrofie smoleńskiej w świetle teorii
opanowywania trwogi

Dr Marek Bednarz

Mgr Arkadiusz Nyzio
Dr Paweł Ścigaj

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UNIA EUROPEJSKA W POSZUKIWANIU DROGI WYJŚCIA
Z KRYZYSU, CZ. II
(moderator: Dr Monika Szkarłat)
W ostatnich latach Unia Europejska (UE) i tworzące ją państwa musiały zmierzyć się z poważnym kryzysem strukturalnym, którego konsekwencje są widoczne w wielu wymiarach funkcjonowania UE. Nowa rzeczywistość stanowi wyzwanie dla instytucji UE oraz państw członkowskich, które muszą reagować na coraz częściej pojawiające się tendencje prowadzące do
dezintegracji współpracy, jednocześnie starając się wypracować - akceptowane przez członków
organizacji - rozwiązania o charakterze długofalowym, zapewniające bezpieczeństwo i konkurencyjną pozycję w konfrontacji z innymi uczestnikami systemu międzynarodowego. Celem
panelu jest - po pierwsze - analiza i ocena dotychczasowych form adaptacji Unii Europejskiej
do zmian wywołanych przez światowy kryzys gospodarczy. Pod drugie, próba wypracowania
alternatywnych strategii pozwalających w dłuższym horyzoncie czasowym dostosować się do
wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Dyskusja w ramach panelu będzie skupiona wokół
następujących tematów: perspektywa zmiany w systemie instytucjonalny i prawnym UE jako
odpowiedź na kryzys; zmian i wyzwania dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i proponowane rozwiązania; wpływ kryzysu i rosnącego zadłużenia niektórych państw członkowskich na
przyszłe funkcjonowanie Unii Gospodarczo-Walutowej; gospodarka oparta na wiedzy jako
strategia zapewniająca UE konkurencyjną pozycję w gospodarce światowej; wpływ kryzysu
na funkcjonowanie polityk szczegółowych UE i proponowane zmiany; erozja idei integracji
europejskiej i proponowane rozwiązania.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 6, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

„Brexit” – prawne i polityczne opcje oraz
ich skutki
Lizbońska reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej jako remedium na
zagrożenie degresji współpracy

Dr Andrzej Dumała

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Marcin Kleinowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rola państw narodowych w zjednoczonej
Europie - nowy model integracji

Uniwersytet Opolski

Kryzys przywództwa w Europie.
Systematyka problemu

Uniwersytet Opolski

Mgr Ewa Kapuścińska-Książek
Mgr Marcin Ociepa

Koordynacja polityki europejskiej we
Włoszech. Między pragmatyzmem
a poszukiwaniem nowych rozwiązań

Dr Krzysztof Strzałka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Między modernizacją a kryzysem.
Charakter zmiany instytucjonalnej w UE

Dr Anna Wierzchowska

Uniwersytet Warszawski

UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE I WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO, CZ. I
(moderator: Dr Piotr Bajor)
Rewolucja godności na Ukrainie oraz będąca jej następstwem agresja Rosji na to państwo
doprowadziła do całkowitej zmiany sytuacji geopolitycznej nie tylko w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ale również w wielu innych regionach świata. Bezpośrednim skutkiem
tych wydarzeń jest obniżenie poziomu bezpieczeństwa w Europie oraz rozpoczęcie dyskusji
na temat poziomu obronności państw NATO. W trakcie panelu omówione zostaną współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego oraz wyzwania stojące przez państwami,
skierowane na zagwarantowanie obrony zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i kolektywnym.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 13, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Metateorie, jako punkt wyjścia metodologii
badań bezpieczeństwa

Mgr Leonard Dajerling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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Dr Magdalena Tomala

Polityka Szwecji wobec problemów
bezpieczeństwa w regionie Arktyki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Dorota Piersa-Cywińska

Wpływ kryzysu ukraińskiego na
bezpieczeństwo Polski

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu

Implementacja postanowień Szczytu
NATO w Walii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ideologiczne i doktrynalne uwarunkowania
polityki zagranicznej FR

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Współczesny wyścig zbrojeń

Mgr Natalia Wojtowicz
Dr Piotr Bajor

Dr hab. Paweł Soroka Prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

WPŁYW OBYWATELI NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH
PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH. OCZEKIWANIA A STAN
FAKTYCZNY, CZ. I
(moderator: Dr Marcin Rachwał)
Biorąc pod uwagę etymologię terminu „demokracja” sprawa wydaje się oczywista, iż wskazany
system polityczny oznacza władzę ludu. Jednakże należy pamiętać, iż przywołany termin powstał w starożytności i służył do opisu ówczesnej rzeczywistości politycznej. Założenia i praktyka współczesnych państw demokratycznych (powstają od XIX wieku) znacznie odbiegają
od starożytnego modelu. W związku z tym uzasadnione wydaje się pytanie, czy demokracja
nadal oznacza władzę ludu? Przykładowo z perspektywy Ch. W. Millsa ludowładztwo zaliczyć
można raczej do idealistycznych intencji i szlachetnych postulatów niż do realnie osiągalnych
zjawisk politycznych. Należy zaznaczyć, iż nie jest to odosobniony pogląd. Jak zaakcentował
Lech Zacher, chyba już mało kto wierzy dzisiaj w to, iż „demokracja to władza ludu” (Zacher,
2011, s. 28). Paradoksalnie także funkcjonowanie partii politycznych, jako charakterystycznego elementu procesu reprezentacji politycznej, generuje elitystyczny charakter struktury władzy (Chmaj, Żmigrodzki, Sokół, 2000, s. 26). W związku z tym można postawić pytanie, czy
wybory i instrumenty demokracji bezpośredniej gwarantują obywatelom realny wpływ na demokratyczny system polityczny? Czy może jest to formuła legitymizująca faktyczną władzę elit
politycznych? W jaki sposób aktywność polityczna obywateli (w jej wymiarze konwencjonalnym i niekonwencjonalnym) umożliwia wywieranie wpływu na decyzje władz? Czy sami obywatele są zainteresowani rozszerzeniem możliwości swojego wpływu? Próba odniesienia się do
tak zarysowanych pytań badawczych ma stanowić przedmiot dyskusji proponowanego panelu.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 317, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

NOMIC – gra w reguły i o reguły życia
politycznego

Collegium Civitas

Od elit politycznych do eksperckich.
Demokracja radykalna a epistokracja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wpływ Europejczyków na funkcjonowanie
Unii Europejskiej

Uniwersytet w Białymstoku

Dr Krzysztof Kasianiuk
Dr Janusz Grygieńć

Partycypacja obywatelska w zarządzaniu
kryzysowym – problem mentalności
Preferencje obywateli odnośnie form
i zakresu wpływu w demokracji
w kontekście wartości politycznych

Dr hab. Elżbieta Kużelewska
Dr Maciej Magiera

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Beata Pająk-Patkowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

WPŁYW ZMIAN LEGISLACYJNYCH NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ
MEDIÓW W POLSCE PO 1989 R.
(moderator: Dr Marta Polaczek-Bigaj)
Głównymi tematami do dyskusji będą szeroko rozumiane powiązania między systemem medialnym w Polsce a obowiązującymi przepisami prawa, które nie tylko reguluję sferę medialną,
ale także ją otacza i pośrednio wpływa na egzystowanie mediów. Proponowane tematy wystąpień: skutki zniesienia instytucji odpowiedzi w Prawie prasowym a praktyka sądowa, nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji - konieczne zmiany prawne czy pogłębianie się procesu
upartyjnienia mediów, wizerunek polskiego sądownictwa w mediach.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 18, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr hab. Krystyna Daniel Prof. UJ

Polityzacja medialnego obrazu sądów

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Perspektywy polskiego ustawodawstwa
prasowego w świetle obowiązujących
przepisów prawnych

Dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji
– konieczne zmiany prawne czy pogłębianie
się procesu upartyjnienia mediów

Dr Marta Polaczek-Bigaj

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Płatna telewizyjna reklama wyborcza
w świetle zmian art. 119 ustawy Kodeks
Wyborczy
Skutki zniesienia instytucji odpowiedzi
w Prawie prasowym a praktyka sądowa

Dr Jakub Żurawski

Uniwersytet Jagielloński Krakowie

Mgr Krzysztof Drozdowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

WYBORY DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
MIĘDZY RUTYNĄ DEMOKRACJI ZACHODNICH
A DOŚWIADCZENIAMI WSCHODNICH
(moderator: Dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska)
Do głównych problemów poruszanych w referatach należy zaliczyć specyfikę wyborów samorządowych w różnych krajach. Wskazanie na węzłowe kwestie charakteryzujące poszczególne case study umożliwi wyciągnięcie wniosków w ujęciu porównawczym. Analiza czynników
endogennych i egzogennych oraz wskazanie na kluczowe kierunki trendów spowoduje merytoryczną debatę nad zasadnością porównań tytułowych wyborów w różnych państwach. Prezentacja założeń i wskaźników badawczych oraz przedstawienie danych metodą deskresearch
przez poszczególnych uczestników będzie skutkować wymianą myśli i doświadczeń zarówno
w wymiarze metodologicznym, jak i empirycznym. Organizacja panelu przyczyni się do możliwości przedstawienia wniosków z projektu badawczego dotyczącego wyborów samorządowych
w ujęciu porównawczym, w którym uczestniczy 10 osób z uznanych ośrodków akademickich.
Uczestnictwo w panelu będzie również otwarte na propozycje innych osób zainteresowanych
włączeniem się do dyskursu nad założeniami i badaniami wyborów do samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu w poszczególnych państwach.

23 września, godz. 15.00-16.30,
s. 203, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Zasady wyboru organów gminy po obu
stronach Odry i ich wpływ na współpracę
trans graniczną na przykładzie Słubic
i Frankfurtu nad Odrą
Regionalne wybory samorządowe w Polsce
i we Francji – perspektywa porównawcza
Wybory samorządowe w Anglii

Dr Ryszard Bodziacki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Martyna Domańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Marta Obrębska

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Dr Katarzyna Radzik-Maruszak

Lokalna scena polityczna w Finlandii
2004-2015

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wybory lokalne czy globalne? Wpływ
czynników egzogennych i endogennych
na wyniki wyborów w perspektywie
porównawczej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Wybory lokalne w Irlandii – dlaczego warto
o nich mówić?

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Dr Łukasz Wawrowski
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23 WRZEŚNIA 2015
17.15-18.45 SESJE PANELOWE – CZĘŚĆ IV
ADMINISTRACJA A POLITYKA, CZ. II
(moderator: Dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek Prof. UW)
Problemem badawczym będą mechanizmy efektywnego rządzenia i zarządzania państwem.
Zajmiemy się głównie zagrożeniami tych mechanizmów, zagadnieniem patologii i konfliktem
interesów w administracji publicznej.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. Sztuka (17), Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Model polityki zdrowotnej a system
zdrowotny w Polsce. Przypadek tworzenia
„pakietu kolejkowo-onkologicznego”

Mgr Michał Zabdyr-Jamróz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Finanse samorządowe, wyzwania,
szanse zagrożenia

Uniwersytet Warszawski

Patologie w administracji

dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
prof. UW

Mgr Bartłomiej Celejewski

Uniwersytet Warszawski

Problemy i wyzwania we wzajemnych
relacjach jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych
Deliberacja w polityce a deliberacja
w administracji publicznej: konflikt,
niezależność czy koordynacja działań
społecznych w systemie demokratycznym?

Mgr Antoni Morawski

Uniwersytet Warszawski

Mgr Marcin Zgiep

Uniwersytet Warszawski
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AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA OBYWATELI W WARUNKACH
DEMOKRATYCZNYCH – PRZEJAWY ORAZ
UWARUNKOWANIA, CZ. II
(moderator: Dr Beata Pająk-Patkowska)
Aktywność polityczna obywateli to jeden z częściej analizowanych, zwłaszcza w nauce anglosaskiej, problemów. Wskazuje się na przemiany wybieranych przez obywateli form tej
aktywności, co ma związek z przemianami modernizacyjnymi oraz zniechęceniem obywateli konwencjonalnymi sposobami wpływu na sferę polityczną, takimi jak wybory czy przynależność do partii. Aktywności niekonwencjonalne, zwłaszcza łagodne ich formy, takie jak
podpisywanie petycji czy udział w demonstracjach, tracą swój rewolucyjny charakter i coraz
częściej zaliczane są do repertuaru zachowań konwencjonalnych. Zwraca się również uwagę na poszerzanie się kręgu osób zainteresowanych tymi formami aktywności. Celem panelu
jest dyskusja nad tym, czy obserwowane głównie w krajach zachodnich demokracji zjawiska,
można odnieść do warunków polskich oraz pozostałych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Czy można zaobserwować przesunięcie zainteresowania obywateli z aktywności
typu konwencjonalnego w kierunku aktywności niekonwencjonalnych? Czy aktywności niekonwencjonalne są w naszym regionie traktowane jako jedna z dostępnych w demokracji form
wpływania na sferę polityczną? Czy tracą one również na naszym obszarze swój rewolucyjny
charakter? Jakie czynniki determinują formy wybieranej aktywności politycznej przez obywateli? Czy płeć, wiek wykształcenie wciąż odgrywają kluczową rolę w wyjaśnianiu poziomu
oraz podejmowanych form aktywności? Jaka jest rola kultury, w tym wyznawanej religii w wyjaśnianiu uwarunkowań aktywności politycznej obywateli? Jak nowe technologie zmieniają
charakter przejawianej przez obywateli aktywności w sferze politycznej?

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 16, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rola i znaczenie kapitału społecznego
w procesie budowy społeczeństwa
obywatelskiego

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Dr Małgorzata Kuś

Wojny kulturowe jako główne ogniwo
rywalizacji politycznej w Polsce w latach
1991-2011

Dr Marek Tyrała

W sieci, czyli gdzie? – o Internecie
jako narzędziu-środowisku aktywności
obywatelskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wykorzystanie nowych technologii
w elektronicznej partycypacji
obywateli w Europie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Jakub Nowak

Mgr Elżbieta Szulc-Wałecka
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Dr Beata Pająk-Patkowska

Płeć jako determinanta aktywności
politycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

AMERYKA ŁACIŃSKA W OBLICZU PRZEMIAN POLITYCZNYCH
I NOWYCH ZAGROŻEŃ, CZ. II
(moderator: Dr Edyta Chwiej)
Ameryka Łacińska jest regionem, w którym zachodzą dynamiczne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. W Argentynie trwają protesty po śmierci prokuratora Alberto Nismana, Brazylia ciągle nie może wyjść z recesji gospodarczej, ale za to zapowiada się zamiana
w stosunkach amerykańsko-kubańskich, żeby przypomnieć tylko wydarzenia z ostatnich dni.
Jednocześnie region ten chce być coraz bardziej obecny na arenie międzynarodowej poprzez
dynamiczny rozwój gospodarczy, inwestycje w nowoczesne technologie i wzrost nakładów na
zbrojenia oraz współdecydowanie o najważniejszych wydarzeniach we współczesnym świecie.
Głównym celem panelu ma być zarysowanie, przez badaczy tego regionu, obecnej sytuacji
w Ameryce Łacińskiej, poprzez: wskazanie politycznych uwarunkowań i skutków zachodzących zmian, omówienie aktualnych problemów gospodarczych państw Ameryki Łacińskiej,
przedstawienie nowych zagrożeń bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej i sposobów
radzenia sobie z nimi, zaprezentowanie stanowiska państw Ameryki Łacińskiej wobec najważniejszych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych. Wygłoszone referaty umożliwią
uczestnikom zapoznanie się z najważniejszymi problemami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Mogą one stanowić także doskonały punkt wyjścia do dyskusji na temat roli i pozycji regionu
w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 7, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Szanse i zagrożenia związane z eksploatacją
nowych złóż ropy naftowej w Brazylii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Archipelag jako narzędzie polityczne.
Spór falklandzki w polityce wewnętrznej
Argentyny
Przestępczość i demokracja. Wyzwania i dylematy polityki bezpieczeństwa publicznego
w Cono Sur i Brazylii XXI wieku
Dyplomacja kulturalna Brazylii
w XXI wieku

Dr Edyta Chwiej

Mgr Magdalena Lisińska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Michał Stelmach

Uniwersytet Łódzki

Mgr Maria Ochab

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
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Rola dawcy pomocy rozwojowej w polityce
zagranicznej mocarstwa średniego nowego
typu: brazylijska dyplomacja solidarności

Mgr Monika Sawicka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

AZJA POŁUDNIOWA I CENTRALNA U PROGU XXI WIEKU
(moderator: Dr hab. Aleksander Głogowski)
Tak, jak na przełomie XIX i XX wieku ścierały się tam potęgi Rosji i Wielkiej Brytanii, tak dziś
region Azji Południowej i Centralnej staje się obiektem Nowej Wielkiej Gry – ekspansji gospodarczej i politycznej wielkich mocarstw: USA, Rosji i Chin, oraz nowej potęgi – Indii. Czy odradzający się fundamentalizm islamski zagrozi bezpieczeństwu regionalnemu? Czy ekspansja
Chin w kierunku Morza Arabskiego spowoduje konflikt z Rosją i/lub Stanami Zjednoczonymi?
Czy Indie zagrożą mocarstwowym ambicjom Pekinu?

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 5, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Ocena operacji ISAF w Afganistanie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dr Łukasz Jureńczyk

Regionalna strategia Pakistanu w XXI wieku

Dr Agnieszka Kuszewska

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Mgr Marcin Krzyżanowski

Teoria i prawo a praktyka afgańskiego
systemu politycznego

Prezes Zarządu polsko-afgańskiej spółki
Ariana Trade Group

Bezpieczeństwo militarne Chin w regionie
Pacyfiku
Działanie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na przykładzie współpracy Federacji
Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Koncepcje współpracy Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej
Republiki Ludowej z państwami Azji
Centralnej w perspektywie porównawczej

Mgr Paweł Janiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Mgr Natalia Gburzyńska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Wojciech Jędrzejewski

Uniwersytet Szczeciński
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AZJA WSCHODNIA W OBLICZU PRZEMIAN SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH I NOWYCH ZAGROŻEŃ W XXI WIEKU
(moderator: Dr Grażyna Strnad)
Głównym celem panelu jest przedstawienie obecnej sytuacji w Azji Wschodniej poprzez wskazanie różnych uwarunkowań i skutków zachodzących zmian; zaprezentowanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa w regionie; omówienie aktualnych problemów społecznych i gospodarczych państw wschodnioazjatyckich; ukazanie wpływu konfucjanizmu na kształtowanie się
wschodnioazjatyckich systemów politycznych; oddziaływania państw Azji Wschodniej, niekiedy nazywanych państwami Azji regionu Pacyfiku, na sytuację polityczną świata.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 316, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Stosunki międzykoreańskie w okresie rządów administracji prezydent Park Geun Hye

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Polityka Unii Europejskiej wobec Korei
Północnej

Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Interesy strategiczne Chin w kontekście
rywalizacji na Morzu Wschodniochińskim

Dr Grażyna Strnad

Dr Marceli Burdelski

Mgr Piotr Kaczmarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Maria Ochwat

Zapomniany konflikt w Pattani

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Aspekty polityki ekonomiczno –
społecznej we współczesnych Chinach –
wybrane problemy
Reformy ekonomiczne Shinzo Abe
a sytuacja gospodarcza Japonii po roku 2012

Dr Iwetta Andruszkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Mgr Artur Tomeczek,
Mgr Marta Tomeczek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

BADANIA WYBORCZE. PARTIE, KANDYDACI, SPOŁECZEŃSTWO
(moderator: Dr hab. Łukasz Tomczak Prof. US)
Panel organizowany przez Sekcję Badań Wyborczych przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Paneliści w ramach zgłoszonych referatów przedstawią wyniki prowadzonych przez
siebie badań dotyczących wyborów, w tym działań partii politycznych, kandydatów i społecznych uwarunkowań zachowań wyborczych.
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23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 21, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Demokratyczny czy niedemokratyczny.
Umocowanie statutowe przywódcy w Prawie
i Sprawiedliwości
Demokracja lokalna a idea ograniczenia
liczby kadencji wójtów (bpm)

Mgr Natalia Glińska

Uniwersytet Szczeciński

Dr Janina Kowalik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Wojciech Maguś

Rola otoczenia kandydata w kampanii
wyborczej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

O prezydencjalizacji i parlamentyzacji
wyborów. Rozważania w kontekście
kampanii 2015

Dr Wojciech Peszyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Społeczne uwarunkowania wprowadzenia
głosowania korespondencyjnego

Uniwersytet Szczeciński

Myśl anarchistyczna w programie
Partii Zieloni

Uniwersytet Szczeciński

Mgr Katarzyna Molska
Mgr Marcin Pliszczyński

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I POLITYKA
KLIMATYCZNA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WEWNĘTRZNYCH,
REGIONALNYCH I GLOBALNYCH, CZ. II
(moderator: Dr Krzysztof Księżopolski)
– sesja pod patronatem Ministerstwa Gospodarki
W najbliższym czasie Polska stoi w obliczu konieczności odpowiedzi na kluczowe pytania
dotyczące sektora energetycznego oraz sposobu realizacji polityki klimatycznej. Słabość klasy
politycznej ergo brak zawartego konsensusu politycznego, który jest koniecznym elementem
realizacji długoterminowej strategii powoduje, iż prezentacja badać prowadzonych w tym
obszarze ma nie tylko walor naukowego poznania i zrozumienia rzeczywistości, ale również
ma istotne znaczenie praktyczne. Punktem wyjścia do dyskusji są następujące założenia: –
bezpieczeństwo energetyczne powinno być postrzegane szeroko nie tylko poprzez pryzmat dostępności surowców, dywersyfikacji dostaw, ale również finansowej dostępności, czy wpływu
zmienności cen na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, (patrz szerzej: http://elipsa.pl/
pl/p/Bezpieczenstwo-ekonomiczne-Krzysztof-MichalKsiezopolski/603) – polityka klimatyczna stanowi wyraz wzrastających zagrożeń dla bezpieczeństwa w przyszłości, – istnieje wiele
wariantów pogodzenia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej gwarantujących
bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W trakcie panelu proponuję ogniskować naszą dyskusję
na odpowiedziach na następujące pytania: W jakim stopniu Unia Energetyczna wzmacnia
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bezpieczeństwo energetyczne Polski? Czy oparcie bezpieczeństwa energetycznego na węglu jest
efektywnym sposobem działania? Czy jesteśmy w stanie wzorem RFN, czy Wielkiej Brytanii
osiągnąć konsensus polityczny w kwestii bezpieczeństwa energetycznego? Czy ich polityki mogą
być inspiracją? Zachęcam do zapoznania się ze stroną programu Bezpieczeństwo Energetyczne
i Polityka Klimatyczna http://bepk.oapuw.pl/ Tak jak po II Kongresie Politologicznym w Poznaniu http://elipsa.pl/pl/p/Bezpieczenstwoekonomiczne-w-perspektywie-politologicznej-wybrane-problemy-Krzysztof-M.- Ksiezopolski%2C-Kamila-Proninska-red./702 planowana jest
publikacja do której zaproszeni będą uczestnicy panelu.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 315, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Między modernizacją a stagnacją. Polska
polityka klimatyczno-energetyczna wobec
wyzwań regionalnych i globalnych
Polityczne uwarunkowania wdrażania
polskiego programu energetyki jądrowej

Dr Krzysztof Księżopolski

Uniwersytet Warszawski

Dr Sylwia Mrozowska

Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Kijewska
Uniwersytet Gdański

Polityka klimatyczna szansa czy zagrożenie
dla sektora energetycznego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bezpieczeństwo dostaw w koncepcji Unii
Energetycznej

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Młynarski
Dr Kamila Pronińska

CZY POLSKI SYSTEM WYBORCZY WYMAGA REFORMY?, CZ. II
(moderator: Dr hab. Bartłomiej Michalak)
Zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. wybory od organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zakończyły się bezprecedensowym w skali III RP kryzysem wyborczym i radykalnym załamaniem zaufania społecznego do organów i procedur wyborczych w Polsce.
Rozpoczęta nazajutrz po wyborach dyskusja na temat koniecznych zmian w polskim systemie
wyborczym zarysowała szerokie spektrum problemowe. W toku debaty publicznej zgłoszono
szereg postulatów: od zmian organizacyjnych w Krajowym Biurze Wyborczym i reformy Państwowej Komisji Wyborczej, poprzez wprowadzenie przezroczystych urn, do zmiany formuły
systemu wyborczego w wyborach do rad. Niestety znaczna część propozycji, które pojawiły się
w tym czasie w otoczeniu medialno-politycznym nie miała charakteru kompleksowego, nadmiernie skupiała się na warstwie kodeksowej, a często była po prostu nietrafiona czy wręcz
politycznie uwarunkowana. Tymczasem przygotowanie planu reform wymaga w pierwszej
kolejności zidentyfikowania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz sformułowania szczegółowej
analizy problemu. W ten sposób możliwe stanie się określenie nie tylko obszarów niezbędnych
zmian, ale również zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Celem niniejszego panelu będzie
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próba sformułowania spójnych i adekwatnych do zaistniałego problemu pakietu niezbędnych
reform w polskim systemie wyborczym.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 55, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr Małgorzata Domagała

Deformacje systemu większościowego

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Metodologiczne aspekty badania systemów
wyborczych
Paradoksy polskiego prawa wyborczego
w kontekście praktyki politycznej na
szczeblu gminy

Dr hab. Jan Iwanek Prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Paweł Stępień

Uniwersytet Łódzki

CZYNNIK RELIGIJNY W POLITYCE WEWNĄTRZPAŃSTWOWEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEŁOMIE DRUGIEGO
I TRZECIEGO TYSIĄCLECIA, CZ. IV
(moderator: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko)
Głównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i analityczne narzędzie, za pomocą którego w ramach nauk humanistycznych i społecznych badane
są relacje między religią i nowoczesnością, w tym między religią i polityką. Przez ten pryzmat dokonuje się ocen sytuacji w różnych kręgach kulturowo-cywilizacyjnych. Jak się wydaje,
w związku z nasileniem procesów globalizacyjnych na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia zarówno z próbami kontestacji tego, co określamy jako sekularyzacja,
jak i narastania nowych procesów i zjawisk, które nie powinny umknąć uwadze politologów.
Namysł badawczy zostanie skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zaważyły na
miejscu religii we współczesnym świecie i związanych z nim dylematach. Dyskutowane będą
między innymi takie zagadnienia jak: wyodrębnianie się i funkcjonowanie rozmaitych form
religii publicznych oraz ich skutki społeczne i polityczne; różnorodność form współczesnego
fundamentalizmu religijnego; ideologia dżihadyzmu; czynnik religijny jako narzędzie mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej; czynnik religijny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; czynnik religijny jako
stabilizator/zagrożenie dla systemów demokratycznych.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 103, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

„Łaska nieodparta” sekularyzacji
dekonstrukcja/rekonstytuowanie podmiotu
w zmieniającej się strukturze władzy

Dr Joanna Matuszewska

Polska Akademia Nauk

Bariery w badaniach nad rolą czynników
religijnych w polityce

Uniwersytet Zielonogórski

Wolność religijna i interes publiczny
w demoliberalnym państwie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Polityka a religia w dialogu Leo Straussa
z Carlem Schmittem o pozytywizmie
prawniczym

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

Dr hab. Ryszard Michalak
Dr Rafał Prostak

Dr Łukasz Święcicki

DEFICYT DEMOKRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ:
PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
(moderator: Dr Adam Kirpsza)
Wielu badaczy oraz praktyków podnosi, że w Unii Europejskiej funkcjonuje zjawisko „deficytu
demokracji”. Jego przejawem jest chociażby: coraz niższa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ograniczona transparentność procesu decyzyjnego, słaba kontrola prawodawstwa UE przez parlamenty narodowe, technokratyzacja podejmowania decyzji czy brak
rzeczywistego konfliktu politycznego. Powyższe zjawiska mogą generować istotne problemy
dla systemu politycznego, procesu legislacyjnego czy nawet sensu istnienia UE. Zasadniczym
celem panelu jest identyfikacja tych problemów oraz wypracowanie rozwiązań, które mogą je
łagodzić lub wyeliminować. Z Drugiej strony, w dyskursie naukowym pojawiają się głosy, że
„deficyt demokracji” w UE nie istnieje albo jest niewłaściwą kategorią opisu funkcjonowania
tej organizacji międzynarodowej. Prelegenci zastanowią się wspólnie, czy rzeczone twierdzenia są uzasadnione.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 314, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Demokracja ponadnarodowa w Unii
Europejskiej i jej źródła

Uniwersytet Szczeciński

Opowieść o deficycie demokracji – między
mitem a świadomą manipulacją

Uniwersytet Warszawski

Zgodność systemu głosowania w Radzie
Unii Europejskiej z zasadami demokracji

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
Dr hab. Paweł Borkowski
Dr hab. Jacek Czaputowicz Prof. UW
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Zagadnienie aktywizmu i odpowiedzialności
Trybunału Sprawiedliwości UE
Efektywność kosztem transparentności.
Wpływ trialogów na przebieg i wyniki
procesu legislacyjnego Unii Europejskiej

Dr Tomasz Kubin

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Adam Kirpsza

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DIALOG SPOŁECZNY W PROCESIE TWORZENIA POLITYKI
(moderator: Dr hab. Bogusław Jagusiak Prof. WAT)
Dialog społeczny w procesie tworzenia polityki jest zmienną dynamiczną zależną od przemian
zachodzących we współczesnym państwie. Wraz z postępującymi procesami integracji i globalizacji w których państwa uczestniczą zmianie ulega sposób prowadzenia dialogu społecznego przez poszczególnych jej aktorów. Przemiany te zachodzą przy uwzględnianiu procesów
rozwoju wewnętrznego tzn. zmian na rynku wewnętrznym państwa oraz rynku europejskim
lub budowy nowych form demokracji ponadnarodowej a także uwarunkowań zewnętrznych
związanych ze zmianami regionalnymi i globalnymi. Dialog społeczny można rozpatrywać
w wymiarze wertykalnym gdzie dotyczyć ona będzie szczebli wpływania i regulowania polityki
międzynarodowej, unijnej, regionalnej i lokalnej, oraz w wymiarze horyzontalnym gdzie dotyczyć będzie zmian liczby partnerów oraz aktorów transnarodowych i transrządowych z którymi prowadzony będzie dialog społeczny. Tylko poprzez pełne zaangażowanie poszczególnych
uczestników dialogu społecznego w wypracowywanie wspólnych rozwiązań, reguł, praw i mechanizmów działania powstaje możliwość bardziej efektywnego jego funkcjonowania a wraz
z tym pojawią się większe możliwości wpływania i kształtowania tych procesów przez dialog
społeczny. Z perspektywy praktycznej (eksperckiej), istotne wydaje się poszukiwanie nowych
paradygmatów gry dialogu społecznego w procesie tworzenia polityki.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 19, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Lobbing jako instrument wpływu społeczeństwa obywatelskiego na legislację UE

Uniwersytet Warszawski

Doświadczenia samorządowe obozu
narodowego do końca Drugiej RP
w sferze dialogu społecznego (kilka uwag
wstępnych do bilansu)
Dialog społeczny w dobie austerity policy
w Europie

Dr Jarosław Filip Czub

Dr Izabela Iwanowicz
Dr Jadwiga Nadolska

Uniwersytet Warszawski
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Tworzenie polityki w organach
przygotowawczych Rady Unii Europejskiej.
Dialog społeczny czy nietransparentna
międzyrządowość?
Ramy prawne konsultacji i lobbingu grup
interesu

Dr Piotr Tosiek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM – WYMIAR
TEORETYCZNY I EMPIRYCZNY, CZ. II
(moderator: Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka)
Władze publiczne wszystkich szczebli zarządzania od ponadnarodowego do lokalnego wykonują szereg zadań, które w związku z rosnącą presją na skuteczność i efektywność powodują
konieczność poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań zarządczym. Zgodnie z założeniami
sieciowego paradygmatu zarządzania, warunkiem skutecznej realizacji zadań publicznych jest
międzyinstytucjonalna współpraca w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych.
Ulepszenia i radykalne zmiany w strukturach i procesach zarządzania publicznego wymagają
rzetelnej analizy w celu określenia warunków i wyzwań dla kreowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym. Dlatego celem panelu jest podjęcie naukowej debaty i prezentacja wyników dotychczas prowadzonych badań na temat: (1) sposobu definiowania innowacji
w zarządzaniu publicznym w aspekcie organizacyjnym i funkcjonalnym; (2) uwarunkowań
kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu publicznym na poziomie
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym; (3) kontekstualnego charakteru innowacji, jako
procesów generowanych w określonym otoczeniu społeczno - politycznym; (4) społecznych, politycznych, ekonomicznych skutków wdrażania lub zaniechania implementacji innowacji dla
sektora publicznego; (5) udziału społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w tworzeniu innowacji w sektorze usług publicznych; (6) konkretnych studiów przypadków struktur
i organizacji publicznych, które wdrażają innowacyjne rozwiązania w procesach zarządzania
sprawami publicznymi i efektów tej aktywności. Do udziału w panelu serdecznie zapraszamy
zarówno naukowców, jak i praktyków, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką
innowacji w zarządzaniu publicznym: politologów, ekonomistów, administratywistów, prawników, menedżerów, przedstawicieli nauk zajmujących się problematyką zarządzania, zarządzania publicznego, polityk publicznych, rozwoju lokalnego i regionalnego.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 200, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Ocena Skutków Zdrowotnych (HIA)
jako innowacja w kształtowania polityk
publicznych w Polsce

Mgr Michał Zabdyr-Jamróz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Sposób definiowania innowacji w aspekcie
regional governance

Uniwersytet Wrocławski

Proces wdrażania smart specialisation na
Mazowszu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjne rozwiązania wspierające
rozwój przedsiębiorczości i kapitału
ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań
europejskich

Mgr Radosław Nowak
Mgr Marta Dobrzycka

Dr Monika Klimowicz

Uniwersytet Wrocławski

System instytucjonalny państwa w świetle
teorii policentryzmu – Analiza reformy
gospodarki wodnej w Polsce

Mgr Grzegorz Gałczyński

Polska Akademia Nauk

JEDNOSTKI POMOCNICZE W POLSKICH GMINACH
(moderator: Dr Sebastian Kubas)
Panel jest organizowany przez katowicki PTNP. Panel poświęcony jednostkom pomocniczym
zamierza kontynuować debatę nad stanem teoretycznym, prawnym i praktycznym wiążącym
się z funkcjonowaniem małych form udziału obywateli w życiu publicznym na poziomie lokalnym, która ma miejsce w środowisku politologicznym. Możliwość tworzenia i rozwijania działalności przez jednostki pomocnicze zagwarantowano już na początku przemian ustrojowych
dwadzieścia pięć lat temu. Stopniowa recepcja i ewolucja przepisów prawnych powoduje, że
na poziomie samorządowej gminy i miasta na prawach powiatu jednostka pomocnicza cieszy
się coraz większą popularnością. Umożliwia ona partycypację obywateli w kształtowaniu sfery
publicznej w najbliższym dla nich otoczeniu. To właśnie w jednostkach pomocniczych demokracja bezpośrednia może przybierać pełny kształt. Czy jednak obywatele chętnie uczestniczą w tej formie działalności? Na jakich płaszczyznach jednostki pomocnicze mają możliwość
funkcjonowania? Na te oraz wiele innych pytań będziemy starać się odpowiedzieć w trakcie
trwania panelu. Celem debaty panelowej ma być prezentacja wyników badań nad stanem
normatywnym i praktycznym istnienia jednostek pomocniczych w samorządowej Polsce.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 203, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Czy jednostki pomocnicze są pomocne
w kształtowaniu wspólnot lokalnych

Uniwersytet Gdański

Dr Beata Słobodzian

Jednostki pomocnicze w Lublinie – bilans
funkcjonowania

Dr Monika Sidor

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
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Wybrane aspekty prawno-politologiczne
funkcjonowania jednostek pomocniczych
w Katowicach
Jednostki pomocnicze w miastach
województwa kujawsko-pomorskiego

Dr Sebastian Kubas

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Adam Jarosz

Uniwersytet Zielonogórski

Omnipotencja organów wykonawczych
w gminach - przykłady klientelizmu
w radach
Konflikt wpisany w prawo samorządowe –
raport z badań w województwie
warmińsko-mazurskim

Mgr Paweł Stępień

Uniwersytet Łódzki

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

KAUKAZ POŁUDNIOWY W PERSPEKTYWIE BADAWCZEJ, CZ. II
(moderator: Dr Renata Król-Mazur)
Współcześnie w Polsce badaniami Kaukazu Południowego, zarówno całego subregionu, jak
i poszczególnych państw, zajmują się uczeni w różnych ośrodkach kraju. Cechują ich także
różne ujęcia badawcze, między innymi w perspektywie stosunków międzynarodowych, transformacji ustrojowo-politycznej czy też relacji między religią a polityką. Dla lepszego rozwoju
tych badań potrzebna jest wymiana doświadczeń o stanie badań, napotykanych trudnościach
i barierach. Panel ten pomoże też w zacieśnieniu współpracy między uczonymi i kształtowaniu
polskiego środowiska badaczy subregionu Kaukazu Południowego.

23 września, godz. 17.15-18.45,
Sala konferencyjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Między Eurowizją a Igrzyskami – percepcja
Azerbejdżanu na arenie międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Jan Brodowski

Dr Rafał Czachor

Kwestia kurdyjska w polityce Armenii
i Azerbejdżanu

Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach

Badania rzeczywistości politycznej Armenii
– specyfika i kwestie problemowe

Akademia Pomorska w Słupsku

Wpływ Rosji na procesy integracyjne
na Kaukazie Południowym. Rola
destabilizacyjna czy integrująca?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski
Mgr Jarosław Kardaś
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Kaukaz Południowy w stosunkach
międzynarodowych

Mgr Paweł Stawarz

Uniwersytet Warszawski

KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE POPRZEZ MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE. POLITYCY W INTERNECIE, CZ. II
(moderator: Dr Olgierd Annusewicz)
Celem panelu jest zgromadzenie wyników badań dotyczących procesów komunikacji politycznej, które odbywają się w ramach mediów społecznościowych. Zainteresowanie budzić mogą
takie kwestie jak: czy można mówić o istnieniu strategii wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji politycznej, jak wyglądają ew. różnice pomiędzy komunikacją o okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory a jak w okresie międzywyborczym, jakie narzędzia
w ramach poszczególnych mediów społecznościowych są wykorzystywane, jaki jest autoprezentacyjny efekt obecności polityków w mediach społecznościowych, jakie są najlepsze praktyki
i doświadczenia w prowadzeniu komunikacji politycznej w mediach społecznościowych. Przedmiotem badań mogą być zarówno doświadczenia polityków polskich, jak i zagranicznych.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 15, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polska partia polityczna na Twitterze

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Małgorzata Adamik-Szysiak

Komunikacja polityczna w Internecie na
szczeblu lokalnym i regionalnym – skala,
jakość i dynamika
Twitter jako nowa forma komunikacji
politycznej
Twitter jako narzędzie propagandy
administracji rządowej w Polsce

Dr Błażej Choroś, Dr Ewa Skrabacz

Uniwersytet Opolski

Mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Mgr Katarzyna Stelmach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

KONCEPCJE PAŃSTWA MULTIETNICZNEGO
NA BAŁKANACH, CZ. II
(moderator: Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska)
Półwysep Bałkański jest obszarem, na którym od wieków żyli przedstawiciele różnych narodowości, grup etnicznych i religii. Aż do XX w. część obszarów Bałkanów wchodziła w skład
większych i wielonarodowych mocarstw, a następnie krajów rządzonych przez reżim komuni-
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styczny, w którym nie dopuszczano do powstawania problemów mniejszościowych. Po upadku
bloku bipolarnego oraz po rozpadzie takich krajów multietnicznych jak ZSRR, Czechosłowacja czy Jugosławia doszło do prób utworzenia państw narodowych, co w przypadku regionu
bałkańskiego spotkało się z negatywnymi skutkami. Doprowadziły one do rozwinięcia ideologii narodowych, a także konfliktów zbrojnych w ostatniej dekadzie XX w. i na początku
XXI w. W tym regionie proces kształtowania nowych granic państwowych trwał dwie dekady,
a niewykluczone, że nie został jeszcze zakończony. U progu XXI w. Europa jest zmuszona do
przewartościowania dotychczasowej koncepcji państw wieloetnicznych, przed którymi stanęły
nowe wyzwania, co dotyczy również regionu bałkańskiego. Jego specyfika polega na tym, że
ten obszar tradycyjnie multietniczny usiłuje obecnie pogodzić wysokie standardy europejskie
dotyczące ochrony praw człowieka i konieczność kształtowania nowej polityki wewnątrzpaństwowej w warunkach pokomunistycznych, a w części regionu - po konfliktowych. Panel ten
poświęcony jest zagadnieniu koncepcji państw wieloetnicznych - analizie zarówno dotychczas
realizowanych, jak i nowych, które mogłyby doprowadzić do pożądanej stabilizacji i zadowalających rozwiązań na płaszczyźnie politycznej, a szczególnie społecznej.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 3, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Amerykańskie koncepcje funkcjonowania
państwa bośniackiego – do układu w Dayton

Uniwersytet Łódzki

Społeczeństwo obywatelskie w procesie
transformacji: przykład Polski i Macedonii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie na poziomie lokalnym. Power-sharing w Mostarze i Brčku
Polscy nacjonaliści wobec narodu
serbskiego i jego problemów na przełomie
XX i XXI wieku

Mgr Sławomir Szczesio
Mgr Daniel Wilk

Mgr Aleksandra Zdeb

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Jakub Sokół

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

KRYTERIA DOBORU PARTNERÓW STRATEGICZNYCH.
STRATEGIC NARRATIVES W BADANIU
MIĘDZYNARODOWEJ ROLI
(moderator: Dr Lucyna Czechowska)
Panel międzynarodowego zespołu badawczego Strategic Partnerships Group prezentujący wycinek prowadzonych przez jego członków badań odnośnie partnerstw strategicznych pomiędzy
państwami a organizacjami międzynarodowymi. Paneliści przedstawią koncepcję roli międzynarodowej opartej na czterech kluczowych elementach: potędze, wpływie, obecności i wykonaniu (PIPP-model: Power, Influence, Presence, Performance), a także założenia analizy strategicznych narracji (strategic narratives analysis) w kontekście doboru partnerów strategicznych.
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Powyższe ustalenia teoretyczno-metodologiczne zostaną następnie zaprezentowane w praktyce na przykładzie wybranych międzyrządowych organizacji międzynarodowych oraz państw.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 302, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Talking the Talk… and Walking the Walk:
‘International Role’ Perceptions and
Practices as a Determinant of Strategic
Partner Selection
Rola narracji strategicznych (strategic
narratives) w doborze partnerów
strategicznych

Dr Karolina Gawron-Tabor
Dr Agata Biernat

ASEAN i jego partnerzy strategiczni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partnerstwo strategiczne w ramach NATO
Potencjalni partnerzy strategiczni
współczesnych Indii

Dr Andriy Tyushka

Baltic Defence College

Dr Joanna Piechowiak-Lamparska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Lucyna Czechowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

MECHANIZMY KREOWANIA POLITYK PUBLICZNYCH
W WIELOPOZIOMOWYM SYSTEMIE UNII EUROPEJSKIEJ
(moderator: Dr hab. Marta Witkowska)
W powszechnym odczuciu w Unii Europejskiej istnieje prawnie uregulowany tryb podejmowania decyzji. Jest to problematyka niezwykle zawiła i stanowi ciekawą pożywkę dla badaczy,
zarówno stosujących perspektywę badawczą top-down, jak i bottom-up. Analizą objęte zostaną podmioty zaangażowane w kreację polityk publicznych, jak i relacje występujące między
nimi w ujęciu: poziom ponadnarodowy->poziom narodowy oraz w ujęciu przeciwstawnym.
Zderzenie obydwu perspektyw badawczych jest zabiegiem celowym i służy weryfikacji stawianych hipotez. Problemem badawczym jest określenie determinantów skuteczności mechanizmów kreacji polityk publicznych w UE oraz wskazanie istniejących barier w możliwości
oddziaływania na ich ostateczny kształt. Do zagadnień poruszanych w panelu należą m.in:
(1) analiza różnorodności form partycypacji obywateli UE w kreowaniu polityk publicznych
w ramach wielopoziomowego systemu UE ze szczególnym uwzględnieniem jej form bezpośrednich i aktywnych, przejawiających się w przedkładanych inicjatywach legislacyjnych oraz
kontaktach z instytucjami ochrony sądowej i pozasądowej, (2) socjalizacja reprezentantów
państw członkowskich w organach przygotowawczych Rady, wyjaśnienie wybranych aspektów
przebiegu procesu decyzyjnego w Radzie, wraz z konsekwencjami dla tworzenia polityk na poziomie unijnym, (3) ocena rzeczywistego wpływu urzędników reprezentujących administrację
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rządową państw członkowskich na treść aktów prawnych przyjmowanych przez Radę UE, (4)
ocena krajowego procesu legislacyjnego dla projektów ustaw implementujących pod kątem jego
efektywności, spójności i prawidłowości, (5) poszukiwanie przyczyn występowania nieprawidłowości w procesie implementacji dyrektyw do polskiego porządku prawnego.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kreowanie polityk publicznych UE
przez administrację rządową państw
członkowskich

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Efekty socjalizacji a podejmowanie decyzji
w Radzie Unii Europejskiej

Uniwersytet Warszawski

Dr Piotr Tosiek

Przyczyny opóźnień transpozycji dyrektyw
Unii Europejskiej do krajowych porządków
prawnych
Analiza polskiego procesu legislacyjnego dla
projektów ustaw dokonujących transpozycji
dyrektyw do prawa krajowego
Mechanizm judycjalizacji w ramach Unii
Europejskiej a zjawisko partycypacji
publicznej w polskim systemie politycznym

Dr Kamil Ławniczak
Dr Adam Kirpsza

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Jacek Sokołowski,
Mgr Dariusz Stolicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Radosław Potorski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

MŁODZI W POLITYCE, POLITYKA WOBEC MŁODYCH
(moderatorzy: Dr Radosław Marzęcki, Dr Łukasz Stach)
Jakość demokracji przyszłości w dużej mierze zależy od społecznych i politycznych postaw
młodego pokolenia, które kształtują się dzisiaj. Główną ideą panelu będzie refleksja nad rolą
młodych obywateli we współczesnej demokracji. Analizie poddane zostaną różne wymiary
młodzieżowej aktywności politycznej oraz bariery uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym. Panel ma charakter interdyscyplinarny. W trakcie obrad uczestnicy spróbują odpowiedzieć na szereg pytań, m. in.: W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają swoją rolę w sferze
publicznej? Jaki jest ich stosunek do polityki i spraw publicznych? Jaką wartość stanowią dla
systemu politycznego? Jakie czynniki determinują ich wybory dotyczące aktywności (bierności)
w sferze publicznej? Jakie stanowiska zajmują wobec najważniejszych problemów społecznych
i politycznych ostatnich lat w Polsce? W jaki sposób typowe dla nich hierarchie wartości wyjaśniają ich poglądy i zachowania polityczne? Czy i jakie mają pomysły na funkcjonowanie
(zmianę funkcjonowania) obecnego systemu społecznego i politycznego? Z punktu widzenia
jakości demokracji: czy stanowią „zagrożenie” czy raczej „obietnicę bezpiecznej przyszłości”?
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23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 108, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Młodzi XXI – budowanie tożsamości
zawodowej przez młodzież studiującą,
na przykładzie Ukraińskich i Polskich
studentów w Przemyślu

Dr Małgorzata Kuźbida

Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Młodzież na pograniczach w Polsce i na
Ukrainie w sytuacji anomii. Między
kontestacją a wycofaniem
Inni czy tacy sami? Pozycja społeczna
i tożsamość młodzieży Europy
Środkowo-Wschodniej

Dr Piotr Długosz

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Hubert Kotarski

Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Stanisław Wójcik

Stan i potrzeba edukacji i badań nauk
politycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Bezpośrednia demokracja – remedium na
deficyt obywatelskości młodych?
Jeszcze słabszy demos? Polityczne
kompetencje poznawcze młodych obywateli
w Polsce i Unii Europejskiej

Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Radosław Marzęcki,
Dr Łukasz Stach

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

MNIEJSZOŚĆ ROMSKA W POLITYKACH PUBLICZNYCH
I W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPY
ŚRODKOWEJ, CZ. II
(moderator: Dr Elżbieta Szyszlak)
Romowie są uważani za największą mniejszość etniczną Europy Środkowej. Są obecni w każdym z państw regionu i w każdym również stanowią wyzwanie dla rządzących. Z jednej strony
są grupą słabo zasymilowaną ze społeczeństwem większościowym, co implikuje szereg problemów związanych z ich edukacją, ochroną zdrowia, mieszkalnictwem czy zatrudnieniem.
Z drugiej strony programy pomocowe na ich rzecz, będące przejawem dyskryminacji pozytywnej, spotykają się z kontestacją - niekiedy dość silną - przynajmniej części społeczeństwa
większościowego, zazwyczaj o orientacji narodowej. Celem panelu jest przyjrzenie się obecności problematyki mniejszości romskiej w politykach publicznych oraz sferze bezpieczeństwa
wybranych państw Europy Środkowej.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 6, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
— 152 —

Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Mniejszość romska w neutralnej Austrii

Dr Anna Jagiełło-Szostak

Mniejszość Romska w Serbii

Uniwersytet Wrocławski

Młode pokolenie Romów a etniczna
mobilizacja tej mniejszości w Europie –
kontekst społeczno-polityczny
Uwarunkowania prawne i społeczne
Sinti i Romów w RFN w przeszłości
i teraźniejszości

Mgr Ewa Kapuścińska-Książek

Uniwersytet Opolski

Dr Małgorzata Kołaczek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Paweł Popieliński

Polska Akademia Nauk

OBLICZA POLITYKI LOKALNEJ – REGUŁY WYBORCZE,
AKTORZY, PARTYCYPACJA, CZ. IV
(moderator: Dr hab. Maciej Drzonek)
W 2015 r. mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. W zamierzeniu podczas panelowej dyskusji miałaby zostać podjęta problematyka współczesnej polskiej
polityki lokalnej, jednakże jest oczywiste, że trudno ją opisywać i analizować bez odniesień do
praktyki i wzorców jej funkcjonowania w innych krajach europejskich. Celem panelu jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez jego uczestników oraz dyskusja naukowa,
która miałaby ogniskować się wokół sformułowanych w tytule panelu zagadnień badawczych.
Po pierwsze, interesujące będzie przyjrzenie się regułom wyborczym, na podstawie których
w polityce lokalnej pojawiają się reprezentanci społeczności lokalnych (Kodeks wyborczy, ale
również wcześniejsze modyfikacje w ordynacji wyborczej), a zwłaszcza znalezienie odpowiedzi
na pytanie czy wprowadzone modyfikacje w ordynacji wyborczej wpływają na wyniki wyborów lokalnych, pozwalają na odzwierciedlenie preferencji wyborców, czy raczej prowadzą
do ich zniekształcania. Drugi problem badawczy miałby dotyczyć charakteru występujących
w polityce lokalnej aktorów (partie parlamentarne, tzw. aktorzy lokalni oraz niby-bezpartyjni)
oraz ich efektywności w zdobywaniu ośrodków władzy lokalnej (fotele wójtów, burmistrzów
i prezydentów; mandaty radnych). Biorąc pod uwagę różne możliwości oddziaływania na politykę lokalną przez występujących w niej aktorów szczególnie frapująca byłaby próba wyjaśnienia przyczyn wielokadencyjności włodarzy gmin i miast. Trzecie zagadnienie – partycypacja
obywatelska na poziomie lokalnym (frekwencja w wyborach lokalnych, udział w referendach
i innych mechanizmach demokracji bezpośredniej) – w pewien sposób spaja dwa wcześniejsze.
W tym kontekście uczestnicy panelu mieliby podjąć dyskusję na temat czynników wpływających na zwiększenie (zmniejszenie) zaangażowania obywatelskiego – ordynacje wyborcze,
charakter występujących aktorów polityki lokalnej, wiejski – miejski charakter gmin czy innych
przyczyn.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 402, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Analiza preferencji wyborczych
mieszkańców Szczecina w bezpośrednich
wyborach Prezydenta Miasta Szczecin
w latach 2002-2014
Analiza rezultatów wyborów prezydenckich
2015 na obszarze województwa
zachodniopomorskiego

Dr Piotr Chrobak

Uniwersytet Szczeciński

Dr Tomasz Czapiewski

Uniwersytet Szczeciński

Wybory prezydenckie w 2010 i w 2015 roku
na poziomie lokalnym diagnoza i wnioski

Akademia Humanistyczna w Pułtusku

Współczesne spektrum form partycypacji
obywatelskiej w procesie decydowania politycznego na poziomie lokalnym w Polsce

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Grażyna Jadwiga Gadomska
Mgr Elżbieta Szulc-Wałecka

OBLICZA POPULIZMU, CZ. II
(moderator: Dr hab. Mateusz Nieć Prof. AI)
Problem badawczy i zagadnienia tematyczne: próba określenia podstawowej aksjologii ruchów
(i partii) populistycznych: prawicowych i lewicowych; zdefiniowanie tradycji populistycznej;
populizm jako strategia sukcesu wyborczego; medialne oblicza populizmu.

23 września, godz. 17.15-18.45,
Aula mała, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Oblicza populizmu – ujęcie historyczne
i doktrynalne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Antyeuropejski populizm prawicowy
w Austrii – udana strategia wyborcza

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mateusz Nieć Prof. AI
Dr Justyna Miecznikowska

Przyczyny i konsekwencje strategii
„zaangażowania” wobec ekstremizmu
politycznego. Analiza na przykładzie
wybranych państw europejskich

Dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Populistyczne komunikowanie polityczne
w Europie: wyzwania dla badań
porównawczych

Dr hab. Agnieszka Stępińska,
Dr Artur Lipiński,
Dr Małgorzata Kołodziejczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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OBLICZA REGIONALIZMU: POLSKA, EUROPA, ŚWIAT
(moderator: Dr Konrad Oświecimski)
Celem niniejszego panelu jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniem regionalizmu, definiowanym zarówno w klasyczny sposób, tj. jako dążenie do wydobycia i zachowania elementów kultury (tożsamości) regionalnej, jak i w ujęciu nowoczesnym, podkreślającym istotę globalnych
powiązań regionów i konieczność ich współpracy, przede wszystkim gospodarczej. Podjęcie tej
problematyki prowadzić powinno ku wieloaspektowej analizie regionalizmu, a więc w jego
politycznym, ustrojowym, socjologicznym, ekonomicznym, kulturowym i międzynarodowym
wymiarze.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 209, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Śląska secesja. Rozważania nad możliwością
autonomizacji Śląska w kontekście rozważań
nad tożsamością śląską

Lic. Gabriela Aniserowicz

Akademia Ignatianum w Krakowie

Królestwo Belgii w obliczu narastającej
dezintegracji

Akademia Ignatianum w Krakowie

Separatyzm na Ukrainie – czy plan
Władimira Putina zostanie zrealizowany?

Akademia Ignatianum w Krakowie

Andrea Bnin-Binńska

Różnice regionów etnicznych i ich wpływ
na różne aspekty życia społecznego
i politycznego
Baskowie – jeden naród w kilku państwach.
Dążenia niepodległościowe Basków i ich
wpływ na obecną sytuację w Hiszpanii

Mgr Viktor Mozgin

Oksana Muliarchuk

Akademia Ignatianum w Krakowie

Edyta Zbyrowska

Akademia Ignatianum w Krakowie

PARTYCYPACJA KOBIET W POLITYCE, CZ. III
(moderator: Dr Iwetta Andruszkiewicz)
Problematyka partycypacji kobiet w życiu publicznym oraz uzyskiwania przez kobiety praw
wyborczych w systemach politycznych wybranych państw.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 22, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr Justyna Wasil

Kobiety w samorządzie gminnym na
obszarach wiejskich

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
w Lublinie

Kandydatki w wyborach prezydenckich
w 2015 r. – regres starań o faktyczną
równość płci w polskiej polityce?
Czym uwarunkowane jest kandydowanie
kobiet w wyborach do stanowisk
lokalnej egzekutywy w 2010 i 2014 roku?
Wyjaśnienia kwantytatywne

Dr Łukasz Wawrowski

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dr Sławomir Bartnicki

Uniwersytet w Białymstoku

Kobiety w strukturach decyzyjnych Unii
Europejskiej (UE) – dynamika zmian
i perspektywa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Partycypacja obywatelska na szczeblu
lokalnym w Republice Słowacji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mgr Kamila Krajewska

Dr hab. Bogusław Pytlik

Kultura polityczna partycypacji wyborczej
na poziomie lokalnym w Polsce

Dr Jacek Pokładecki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

POLITYCZNY STATUS SZTUK PIĘKNYCH I POPULARNYCH
(moderator: Dr Kamil Minkner)
Mając na uwadze nadrzędną tematykę Kongresu nie może wśród odsłon aspektowych polityki
zabraknąć i tych, które są związane z szeroko rozumianą sferą kreacji artystycznej. Dyskusja
panelowa będzie miała na celu analizę politycznych uwarunkowań, statusu oraz kontekstów
sztuk tradycyjnych (np. teatr, literatura, rzeźba, architektura, malarstwo) oraz popularnych
(film, muzyka rozrywkowa, komiks) zarówno pod względem tematów, treści, formy oraz komunikacyjnych zależności między nadawcami a odbiorcami. Szczególnie interesujące może
być osadzenie zjawisk artystycznych w szerszym układzie sprzężeń pomiędzy polityką (jak
tradycyjna polityka wpływa na sztukę i odwrotnie), politycznością (jak sztuka wyraża różnego
rodzaju antagonizmy i napięcia społeczne w sferze pozornie pozapolitycznej) oraz ideologią
(sztuka jako instrument propagandy czy krzewienia partykularnych interesów grupy rządzącej). Bez względu na wariant polityczności sztuki, istotne jest zbadanie nie tylko tego jak sztuka
komentuje to, co polityczne, ale rozpoznanie w niej (oraz w jej interpretacjach) kolejnej areny
walki politycznej. Wszak w ramach sztuki i kultury popularnej kreowane są narracje symboliczne na temat życia społecznego, wokół których grupy społeczne integrują się, antagonizują
oraz otrzymują możliwe warianty interpretacji znaczeń procesów i zjawisk politycznych. Interesujące będzie również ukazanie współczesnych kierunków popkulturyzacji polityki i polityzacji kultury popularnej. Z jednej strony, treści marketingowe, jakie wysyłają do elektoratu
politycy opierają się na popkulturowych schematach. Z drugiej strony, twórcy popkultury są
często bardzo zaangażowani politycznie, zdając sobie sprawę, że tradycyjna domena polityki
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nie daje im możliwości artykulacji. Ważnym aspektem tych zjawisk jest postępujący zanik
granic pomiędzy tym, co elitarne (sztuka tradycyjna) a popularne, co samo w sobie ma już polityczne znaczenie i jest związane z szerszym układem relacji społecznych opartych na władzy.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 212, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr Kamil Minkner

Kryteria polityczności sztuki

Uniwersytet Opolski

Muzyka rockowa. Między polityką
a politycznością

Dr Łukasz Młyńczyk

Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Filip Pierzchalski

O zależnościach między polityką
a twórczością teatralną

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce
po 1989 roku – przypadek teatru

Uniwersytet Warszawski

Wizje porządku społeczno-politycznego
w Polsce w muzyce rockowej lat 80

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Daniel Przastek
Dr Paweł Ścigaj

POLITYKA TRANSPORTOWA W PERSPEKTYWIE POLITYK
PUBLICZNYCH. DOŚWIADCZENIA POLSKIE I EUROPEJSKIE
(moderator: Dr hab. Przemysław Żukiewicz)
Ukazanie się na rynku wydawniczym monografii naukowej P. Stophera i J. Stanleya pt. „Introduction to Transport Policy. A public policy view” (tłum. „Wprowadzenie do polityki transportowej. Perspektywa polityki publicznej”, wyd. Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2014),
dowodzi, że wciąż istnieje zapotrzebowanie na wymianę naukowych poglądów oraz wyników
badań dotyczących tytułowej problematyki. W polskiej debacie politologicznej zapotrzebowanie to jest tym większe, że kwestie polityki transportowej - pomimo postępującej autonomizacji
dziedziny nauk o polityce publicznej - właściwie nie są podnoszone. Dziwić to może tym bardziej, że stanowią one nie tylko przestrzeń politycznych sporów o wybór określonych rozwiązań
instytucjonalnych (swoista „gra interesów”), ale są także przedmiotem dyskursu publicznego
z uwagi na istotne funkcje, jakie transport pełni w codziennym życiu obywateli oraz w wielu
gałęziach gospodarki. Niniejszym panelem chcielibyśmy zatem rozpocząć dyskusję o polityce
transportowej jako integralnej części szeroko rozumianych polityk publicznych. Zachęcamy
do zgłoszeń referatów dotyczących kierunków rozwoju poszczególnych sektorów transportu
(w tym zwłaszcza transportu kosmicznego i lotniczego oraz transportu kolejowego), a także poruszających problematykę oddziaływania transportu na jakość życia obywateli (kwestie
ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz ekskluzji/inkluzji społecznej).
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23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 20, Pałac Larischa, ul. Bracka 12
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polskie elity rządowe i parlamentarne
wobec przyszłości transportu lotniczego:
ignorancja czy wizjonerstwo?

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa
Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Polityka transportowa największych miast
Dolnego Śląska

Uniwersytet Wrocławski

Mgr Radosław Fellner

Mgr Kamil Glinka

Żegluga śródlądowa w polityce rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej
TEN-T. Doświadczenia polskie i europejskie

Uniwersytet Szczeciński

Wybrane aspekty szwedzkiej polityki
bezpieczeństwa w ruchu Drogowym

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Elżbieta Załoga,
Mgr Emilia Kuciaba
Mgr Wojciech Lieder

Organizacja transportu publicznego
w obszarach metropolitalnych w Polsce
Regionalne i krajowe programy operacyjne
jako istotne źródło finansowania polityki
transportowej w Polsce w latach 2004-2006 i 2007-2013. Analiza projektów
zakończonych i niezakończonych
Polska polityka kolejowa na tle europejskich
rozwiązań

Dr Mikołaj Tomaszyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Małgorzata Sikora-Gaca

Politechnika Koszalińska

Dr hab. Przemysław Żukiewicz

Uniwersytet Wrocławski

POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UNII
EUROPEJSKIEJ – PODEJŚCIA BADAWCZE, CZ. II
(moderatorzy: Dr Monika Sus, Dr Filip Tereszkiewicz)
Celem panelu jest refleksja i wzajemna wymiana doświadczeń między uczestnikami odnośnie
badań unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Analiza tego dynamicznie rozwijającego się i wielowymiarowego obszaru polityki UE stwarza bowiem szereg wyzwań badawczych
i wymaga stosowania dobrze skonstruowanych ram metodologicznych oraz operacjonalizacji
kluczowych pojęć. Z tego względu do udziału w panelu zaproszeni są zarówno młodzi i doświadczeni badacze, prowadzący badania dotyczące polityki zagranicznej UE w oparciu o nowatorskie podejście badawcze.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 1, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Europeizacja zewnętrzna i „strategiczny
konstruktywizm” w analizie relacji Unii
Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami
Wspólna Polityka Zagraniczna
i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej
w ujęciu konstruktywistycznym.
Jeden czy wiele konstruktów?

Dr Agnieszka Cianciara

Polska Akademia Nauk

Mgr Maciej Górecki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Normatywna rola Unii Europejskiej
w relacjach międzynarodowych.
Ujęcie konstruktywistyczne

Dr Anna Skolimowska

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

European Union as normative power in
crisis. Perceptions and misperceptions of the
EU Common Foreign and Security Policy
after the Arab Spring and Euro-Maidan
Neoinstytucjonalizm jako perspektywa
badawcza zachowań partii anty unijnych
w obszarze działań zewnętrznych Unii
Europejskiej
Podejście funkcjonalne w badaniach
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Dr Grzegorz Pożarlik

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Filip Tereszkiewicz

Politechnika Opolska

Dr Monika Sus

Hertie School of Governance

POTENCJAŁ NA WYCZERPANIU: INSTYTUCJE W MYŚLI
POLITYCZNEJ NA PRZEŁOMIE WIEKÓW, CZ. II
(moderator: Dr hab. Michał Strzelecki Prof. UMK)
Przedmiotem badań i prezentowanej refleksji będą poglądy, opinie (zwłaszcza krytyczne), wizje i koncepcje różnych podmiotów z pełnego spectrum politycznej sceny formułowane w odniesieniu do zastanego ładu instytucjonalnego. Interesować nas będzie postrzeganie funkcji/
dysfunkcji, atrofii (lub hipertrofii), niekorzystnej stagnacji lub pożądanej zmiany charakteru
instytucji politycznych końca XX i początku XXI wieku. Kto narzeka, kto wieszczy koniec, kto
oręduje za naprawą? O jakie instytucje chodzi – o państwo, parlamenty, administrację publiczną, partie, wybory, związki zawodowe i in.

23 września, godz. 17.15-18.45,
Aula średnia B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Ustrój, urządzanie i kryzys reprezentacji
w polskim dyskursie politycznym dekad
przełomu wieków
Efektywny czy responsywny? Spór
o samorząd w polskiej myśli politycznej
po 1989 roku
Samorząd i demokracja lokalna w Polsce:
kierunki ewolucji systemu
Religia a polityka. Spór o miejsce
i rolę religii oraz Kościoła katolickiego
w przestrzeni publicznej
współczesnej Polski

Dr hab. Magdalena Mikołajczyk
Prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr hab. Grzegorz Radomski
Prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Ryszard Kozioł

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Agata Tasak

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Kryzys niepolitycznej polityki. Paraliż
ideologiczny i generacyjny w polskiej
polityce oczami outsiderów politycznych

Mgr Bernard Szatkowski

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

PROBLEM ŁADU PAŃSTWOWEGO W UJĘCIU
FILOZOFICZNO-POLITYCZNYM, CZ. II
(moderator: Dr Łukasz Dominiak)
Robert Nozick na początku swojego dzieła „Anarchia, państwo i utopia” zauważa, iż istnieją
dwa zasadnicze i chronologicznie następujące po sobie pytania, na które odpowiedzieć musi
filozofia polityki, a brzmią one: (1) czy państwo w ogóle powinno istnieć?; (2) jak państwo
powinno być zorganizowane? Kwestia ładu państwowego stanowi zatem rudymentarny element dociekań filozoficzno-politycznych. Dany ład państwowy traktować należy jako pewną koncepcję, której towarzyszyć musi uzasadnienie. Myśliciele, autorzy traktatów i wielcy
luminarze epistemepolitike w tym właśnie pokładają swoje starania, by solidnie uzasadnić
określony ład państwowy. Platończycy jego usprawiedliwienia szukać będą w idei państwa
doskonałego, republikanie w realizacji dobra wspólnego, kontraktualiści w umowie społecznej
zawartej w stanie natury, anarchiści takiego usprawiedliwienia nie znajdą. Mnogość stanowisk
i złożoność problemu sprawia, iż kwestia ładu państwowego stanowi rdzeń debaty filozoficzno-politycznej. Gdy spojrzeć na główne kategorie politologiczne takie jak: polityka, władza,
sprawiedliwość, to widać, iż wszystkie oscylują wokół zagadnienia ładu państwowego. Politykę
z greki tłumaczy się jako sprawy ustrojów państw, władza to jeden z trzech elementów najpopularniejszej definicji państwa, a - za Hippończykiem - państwa bez sprawiedliwości są jedynie
bandami rozbójników. W adresowanym do Państwa panelu proponujemy zająć się kwestią
ładu państwowego z perspektywy analitycznej; wziąć pod rozwagę problem uzasadnienia ładu
państwowego. W tym kontekście spore pole badawcze stwarza komparatystyka ustrojów i porządków politycznych. Teoretyczne spojrzenie na wyżej wymieniony problem zapewnić ma
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krytyczną analizę zjawiska. Sam problem ładu zdaje się odsłaniać w pełnej krasie właśnie
w związku z filozofią, a osobą filozofa w szczególności.

23 września, godz. 17.15-18.45,
Aula średnia A, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Instytucje jako siły stabilizujące państwo.
Współczesne spojrzenie na teorię instytucji
Arnolda Gehlena

Mgr Sonia Horonziak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Beata Kosiba

Ład państwowy a ład moralny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Państwo i dobro wspólne w personalizmie
chrześcijańskim Jacques’a Maritaina

Dr Anna Krzynówek-Arndt

Akademia Ignatianum w Krakowie

PROBLEMATYKA ETNICZNA I REGIONALNA W POLITYCE
POLSKIEJ PO 1989 ROKU. PAMIĘĆ HISTORYCZNA A POLITYKA
(moderatorzy: Prof. dr hab. Piotr Madajczyk,
Dr hab. Wanda Jarząbek Prof. PAN)
Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN, Wydział Politologii
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski
w Opolu, oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu planują przygotowanie dwóch paneli poświęconych problematyce mniejszości narodowych
i etnicznych. Pierwsza z część dotyczyć będzie zagadnienia „Pamięć historyczna a polityka
narodowościowa i tożsamość narodowa”. Nie jest jednakże jej celem skupianie się na teoretycznych rozważaniach o pamięci narodowej, a prześledzenie na kilku przykładach, w jaki sposób
różne elementy tej pamięci wpływają na politykę wobec mniejszości narodowych i etnicznych
oraz na tożsamość narodową i działania tychże mniejszości. W części drugiej przeanalizowane
zostaną wybrane zagadnienia polityki polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 roku.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 7, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Dyskusje nad przeszłością i jej
przezwyciężaniem a kształtowanie polityki
wobec mniejszości ukraińskiej po 1989 r.

Dr hab. Wanda Jarząbek Prof. PAN

Polska Akademia Nauk
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Polsko-niemiecki dyskurs pamięci
o II wojnie światowej na przykładzie
Śląska Opolskiego

Dr Danuta Berlińska

Uniwersytet Opolski

„Tragedia Górnośląska” jako narzędzie
kształtowania mniejszości narodowych
i etnicznych

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Polska Akademia Nauk

Dylematy edukacji historycznej
w kształceniu mniejszości narodowych
i etnicznych

Dr Ewa Pogorzała

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Zamościu

Determinanty polityki etnicznej państwa
polskiego po 1989 roku
Regionalne uwarunkowania i specyfika
polskiej polityki wobec mniejszości
narodowych i etnicznych ze szczególnym
uwzględnieniem województwa opolskiego –
Marek Mazurkiewicz
Ustawa o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym
jako narzędzie państwa polskiego wobec
mniejszości żyjących w Polsce. Case study
mniejszość niemiecka
Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do
pamięci powstań śląskich

Dr Tomasz Browarek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Marek Mazurkiewicz

Instytut Śląski w Opolu

Dr Paweł Popieliński

Polska Akademia Nauk

Dr Bernard Linek

Instytut Śląski w Opolu

PROCESY DEMOKRATYZACYJNE W KRAJACH
EUROPY WSCHODNIEJ, CZ. II
(moderator: Dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk)
Panel dotyka następujących problemów badawczych: (1) kwestie dotyczące opozycji politycznej w Rosji, (2) rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej, (3) kultura polityczna w krajach Europy Wschodniej.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 13, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wspieranie wolnych mediów jako element
promowania demokracji na przykładzie
współpracy polsko-ukraińskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Procesy migracyjne we współczesnej Estonii

Mgr Aleksandra Galus

Dr Agata Włodarska

Uniwersytet Łódzki

Mgr Adriana Rybak

Euromajdan a rozwój społeczeństwa
obywatelskiego na Ukrainie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie
Cerkwie prawosławne wobec perspektywy
stowarzyszenia Ukrainy z UE

Mgr Olesia Tkachuk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Michał Wawrzonek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE, CZ. II
(moderator: Dr Maciej Hartliński)
Celem organizacji panelu jest integracji badaczy wokół zagadnienia zasygnalizowanego w tytule, w tym członków sekcji „Przywództwo polityczne” PTNP. Problemem badawczym podejmowanym przez uczestników będzie prezentacja badań dotyczących tytułowej kwestii. Szczególnie istotne będą: dociekania teoretyczne; metodologia badań; komparatystyka przywódców
politycznych; analiza przywództwa politycznego na poziomie międzynarodowym, krajowym
oraz lokalnym. Panel jest otwarty na wszystkich badaczy skupiających się na poruszanej problematyce i chcących zaprezentować wyniki swoich badań.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 210, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Przywództwo polityczne – między modelem
czarnej i białej skrzynki

Collegium Civitas

Wzory kultury japońskiej i ich wpływ na
politykę i przywództwo polityczne
Przywództwo partyjne w Gruzji po 1989 r.
Pragmatyczne przywództwo rewolucyjne na
przykładzie José Daniela Ortegi Saavedra

Dr Krzysztof Kasianiuk
Dr hab. Jerzy Sielski Prof. AJD

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

Dr Małgorzata Sikora-Gaca

Politechnika Koszalińska

Mgr Joanna Składowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Ministrowie spraw zagranicznych jako
twórcy polityki: Analiza wybranych
koncepcji polityki zagranicznej Japonii

Dr Karol Żakowski

Uniwersytet Łódzki

Poparcie zamiast wpływu. Rewizja
wybranych koncepcji przywództwa
politycznego

Dr hab. Przemysław Żukiewicz

Uniwersytet Wrocławski

RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE W UNII
EUROPEJSKIEJ I NATO CZ. IV
(moderatorzy: Prof. dr hab. Bogdan Koszel,
Prof. dr hab. Janusz Węc)
Celem panelu jest określenie i analiza płaszczyzn współpracy polsko-niemieckiej i obszarów
konfliktów w Unii Europejskiej i NATO.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 218, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
UE – rola i znaczenie Włoch

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opinia niemiecka na temat konfliktu na
Ukrainie

Dr Krzysztof Strzałka

Mgr Malwina Księżniakiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Stanowisko Unii Europejskiej wobec
kryzysu ukraińskiego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ewolucja polskiej polityki afrykańskiej od
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Olesia Tkachuk

Współpraca parlamentów narodowych
w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa UE
Kwestie sporne i współpraca polityczna
w stosunkach polsko-niemieckich na
początku XXI wieku. Dyskusja na temat
reformy ustrojowej Unii Europejskiej

Mgr Dominika Kwiecień

Dr Przemysław Paradowski

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Mgr Anna Górska-Guesmi

Uniwersytet w Tunisie

— 164 —

RELIGIA – PAMIĘĆ – POLITYKA. RELIGIA I KOŚCIOŁY
A PROCES KSZTAŁTOWANIA PAMIĘCI ZBIOROWEJ
(moderator: Dr Paweł Stachowiak)
Problem pamięci zbiorowej i sposobów jej kształtowania stał się jednym z istotnych zagadnień
obecnych w przestrzeni badawczej nauk społecznych, także politologii. Pamięć zbiorowa jest
jednym z ważnych czynników formujących kulturę polityczną i zakorzenione w niej polityczne
decyzje, i zachowania. Dlatego jej pożądany kształt jest przedmiotem zainteresowania rozmaitych instytucji reprezentujących różne formy wspólnot i kultur pamięci. Ich przedstawiciele uprawiają „politykę pamięci” mającą na celu odpowiednie dla ich potrzeb ukształtowanie
pamięci zbiorowej. Działania takie podejmowane są również przez przedstawicieli wspólnot
i instytucji wyznaniowych. Zadaniem panelu jest dokonanie próby rekonstrukcji strategii i metod stosowanych przez nich w ramach wspomnianej „polityki pamięci”. Propozycje zagadnień
szczegółowych: religijne narracje o przeszłości, religijne wspólnoty pamięci, wpływ uwarunkowanej religijnie polityki pamięci na decyzje polityczne, religie i wspólnoty wyznaniowe wobec
współczesnych debat historycznych, funkcje, cele i strategie uwarunkowanych religijnie polityk
pamięci.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 404, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Relacje polsko – ukraińskie w mediach,
w kontekście problemu pamięci historycznej
Prawosławna Cerkiew Moskiewskiego
Patriarchatu a kształtowanie pamięci
zbiorowej na ukraińsko-słowackim
pograniczu

Dr Ewa Jurga-Wosik

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Magdalena Lachowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Kościół katolicki jako przestrzeń wolności
i kształtowania świadomości obywatelskiej
w reżimie komunistycznym na przykładzie
PRL lat 1944-1989

Dr Rafał Reczek

Instytut Pamięci Narodowej

Dr Bartłomiej Secler

Religie i kościoły w uchwałach
historycznych Sejmu RP po 1989 roku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Kościół katolicki w Polsce a pamięć
zbiorowa o II wojnie światowej. Przed i po
roku 1989

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Rola Kościoła w przestrzeni publicznej
Polski na początku XXI wieku

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Dr Paweł Stachowiak

Dr Andrzej Ranke
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ROSJA W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI: RENESANS IMPERIUM
CZY PAŃSTWO NARODOWE? CZ. IV
(moderator: Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek)
Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości współczesnej Rosji, przede
wszystkim ścierających się projektów renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo
mira jako projektu restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i imperialnej,
a także gospodarczym filarom projektów imperialnych Federacji Rosyjskiej.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 101, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kształtowanie propaństwowych postaw
wśród rosyjskich uczniów (na materiale
rosyjskich podręczników do historii)
Polityczne kręcenie Rosji. Nowy wspaniały
świat w oparach kryzysu
Demograficzne problemy Rosji zagrożeniem
dla bezpieczeństwa państwa
Model współczesnego państwa rosyjskiego
Instrument siły militarnej w polityce
zagranicznej Federacji Rosyjskiej w regionie
Wspólnoty Niepodległych Państw

Dr Anna Kadykało

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Małgorzata Flig

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Olga Wasiuta

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Ireneusz Topolski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

ROZWÓJ LOKALNY. POLITYKA, INSTRUMENTY,
BARIERY I WYZWANIA, CZ. II
(moderator: Dr Mariusz Sienkiewicz)
Współcześnie rozwój lokalny i polityka władz lokalnych są zdeterminowane wieloma czynnikami o podłożu endogenicznymi i egzogenicznym. Dlatego ważne jest ich poznanie i analiza,
a następnie wypracowanie koncepcji ich wykorzystania dla rozwoju danego obszaru, bądź
przeciwdziałania ich niekorzystnym skutkom. Proponowany panel ma na celu identyfikację
i analizę określonych determinantów rozwoju lokalnego. Celem jest także prezentacja dobrych
rozwiązań, praktyk i standardów zarządzania rozwojem lokalnym w różnych systemach społecznych, politycznych i gospodarczych. Zadaniem panelu jest udzielenie odpowiedzi na pytania oraz analiza następujących zagadnień: co kształtuje politykę rozwoju lokalnego? Jakie są
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polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju lokalnego? Kim są i jaką rolę odgrywają tzw. „aktorzy” rozwoju lokalnego? Jakie ma znaczenie planowanie rozwoju lokalnego i czym jest strategiczne podejście władz lokalnych do rozwoju? Jaka rolę odgrywają inwestycje i inwestorzy
w rozwoju lokalnym? Jakie są relacje między rozwojem lokalnym a rozwojem gospodarczym?
Jakie znaczenie mają finanse w rozwoju lokalnym? Czy rozwój lokalny oznacza rozwój zrównoważony? Jaką rolę odgrywa partnerstwo i współdziałanie w rozwoju lokalnym? Jaka jest rola
władz publicznych różnych szczebli w procesie kreowania rozwoju lokalnego? Potencjał i zasoby
lokalne jako czynnik rozwoju lokalnego Czynniki mikro i makrootoczenia w procesie kształtowania rozwoju lokalnego Jaki jest wpływ integracji europejskiej na rozwój lokalny? Czy na rozwój lokalny mają wpływ polityki regionalne? Jakie są bariery i ograniczenia rozwoju lokalnego? Jakie są innowacyjne instrumenty kreowania rozwoju lokalnego we współczesnym świecie?

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 106, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako
przykład współdziałania w zakresie rozwoju
lokalnego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wpływ współpracy zagranicznej
polskich miast na rozwój lokalny –
analiza wybranych przykładów działań
międzynarodowych i ich roli w procesie
kreowania rozwoju lokalnego
Młodzież wobec wyzwań pomorskiego
rynku pracy

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

Mgr Judyta Pasiut

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Paweł Trawicki

Uniwersytet Gdański

SKUTECZNOŚĆ RZĄDZENIA A GABINETY MNIEJSZOŚCIOWE –
WYBRANE PROBLEMY, CZ. II
(moderator: Dr Robert Radek)
Celem panelu będzie próba uchwycenia dość nietypowego zjawiska jakim jest funkcjonowanie
rządów mniejszościowych tworzonych przez różne partie polityczne w okresie powojennym,
w tym zwłaszcza po 1989 roku. Zagadnienie to w zasadzie nie było szerzej analizowane w polskiej nauce, choć można wskazać już kilka opracowań poświęconych przynajmniej w niektórych aspektach tej problematyce. Zapraszając do panelu zachęca się badaczy do weryfikacji
hipotezy, że tworzone w Polsce (po 1989 roku) i Europie Zachodniej rządy mniejszościowe były
swego rodzaju odzwierciedleniem przekształceń systemu partyjnego w okresie transformacji
(Polska) i tym samym korespondowały dość ściśle z przekształceniami systemu politycznego
jako takiego, a także były wyrazem specyfiki funkcjonowania poszczególnych ustabilizowanych już systemów politycznych (Europa Zachodnia). Jednocześnie celem debaty będzie próba
weryfikacji hipotezy, że skuteczność rządzenie takich gabinetów jest najczęściej zdecydowanie
niższa od rządów mających poparcie większości parlamentarnej.
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23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rządy mniejszościowe w państwach Europy
Środkowej po 1989 roku

Uniwersytet Warszawski

Niestabilne gabinety rządowe we Włoszech

Dr hab. Jacek Wojnicki, Prof. UW
Dr Małgorzata Lorencka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skuteczność rządzenia gabinetów
mniejszościowych – aspekty teoretyczne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rządy mniejszościowe w jednostkach
samorządu terytorialnego

Uniwersytet Gdański

Dr Robert Radek

Dr Beata Słobodzian

ŚWIAT POLITYKI BADANY NARZĘDZIAMI INNYCH
DYSCYPLIN, CZ. II
(moderator: Prof. dr hab. Bohdan Szklarski,
Dr Krzysztof Kasianiuk)
Panel ma służyć wzmocnieniu dyscypliny i pokazać, że świat polityki jest interdyscyplinarny
również w wymiarze metodologicznym. W panelu przyjmuje się, że można badać zjawiska polityczne przy pomocy narzędzi badawczych pożyczonych z kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, antropologii, filmoznawstwa, czy nauk o komunikacji. Co więcej,
otwarcie politologii na metodologie innych dyscyplin może pomagać tworzyć zespoły badawcze
składające się z przedstawicieli pozornie odległych dyscyplin. Do panelu zapraszamy również
tych, którzy interesują się polityką, ale nie zawodowo i chcieliby spojrzeć na to co obserwują
przy pomocy narzędzi im najbardziej znanych, tym samym czyniąc politologów wrażliwymi
na perspektywy i niuanse na co dzień nam mniej znane.

23 września, godz. 17.15-18.45,
Sala seminaryjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Proces legislacyjny w perspektywie
socjologicznej

Polska Akademia Nauk

Proces rządowej legislacji: empiryczna
rekonstrukcja z wykorzystaniem pojęć
nowej analizy instytucjonalnej

Dr Agnieszka Dudzińska
Dr Witold Betkiewicz

Polska Akademia Nauk
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Analiza przemian rywalizacji politycznej
przy wykorzystaniu metod lingwistyki
ilościowej
Zastosowanie studiów nad zaufaniem
rozwijanych w ramach socjologii w badaniu
zaufania w stosunkach międzynarodowych
Rola kobiecości w działaniach
wywiadowczych

Dr Agnieszka Kwiatkowska

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan

Akademia Obrony Narodowej

Dr Anna Zasuń

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

TEORIA I PRAKTYKA WSPÓŁCZESNEJ WALKI
INFORMACYJNEJ, CZ. II
(moderator: Dr hab. Daniel Boćkowski Prof. UwB)
Walka informacyjna ma bardzo długą tradycję. Jednak dopiero zmiany technologiczne i cywilizacyjne ostatnich lat postawiły ją w centrum uwagi, czyniąc informację swoistą „królową
broni”, jak i – nierzadko – celem walki. Atrakcyjność ataku informacyjnego, zarówno w cyberprzestrzeni, jak i za pośrednictwem mediów tradycyjnych lub szeptanej propagandy, dotyczy
bardzo różnych sytuacji: konfliktów nie tylko między- i wewnątrzpaństwowych, ale na przykład także rywalizacji podmiotów gospodarczych czy kryzysów z istotnym udziałem organizacji nielegalnych. Walka informacyjna stanowi obecnie kluczowy – acz de facto wciąż słabo
rozpoznany - element najważniejszych konfliktów, które możemy obserwować. Wiele wskazuje
na to,że trend hybrydyzacji wojen, przenikania się komponentu informacyjnego z innymi formami walki, będzie miał charakter trwały. Oznacza to, że ważnym wyzwaniem dla współczesnej politologii jest jak najlepsze zrozumienie istoty walki informacyjnej – a także wypracowanie metod obrony przed tego typu agresją, na którą społeczeństwa i instytucje demokratyczne
są szczególnie podatne. Proponowany panel jest pomyślany jako okazja do przedyskutowania
kluczowych zagadnień z tego zakresu, takich jak: (1) teoretyczne aspekty walki informacyjnej
oraz bezpieczeństwa informacyjnego, (2) doktryny bezpieczeństwa informacyjnego wybranych
państw świata oraz podmiotów niepaństwowych, (3) Polska jako podmiot i przedmiot walki informacyjnej, (4) praktyczne przykłady zastosowania walki informacyjnej w konfliktach
politycznych oraz w rywalizacji gospodarczej, (5) informacja w sferze militarnej: jej rola na
poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym, (6) służby specjalne jako narzędzie dezinformacji i inspiracji, (7) media tradycyjne i społecznościowe – Broń Masowej Manipulacji?,
(8) jakość edukacji a odporność społeczeństwa na agresję informacyjną, (9) relacje między
decydentami a analitykami w sferze publicznej i komercyjnej – potrzeba jakościowej redefinicji
modelu?

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 42, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Autor/Autorzy

Tytuł referatu
„Netwar” i „Cyberwar” – społeczny i technologiczny wymiar wojny informacyjnej
w koncepcjach RAND Corporation
Analiza informacji w polskich służbach
specjalnych
Twitter w walce informacyjnej – oficjalne
anglojęzyczne mikroblogi Izraelskich
Sił Obronnych i Narodowej Rady
Bezpieczeństwa Ukrainy w apogeum
konfliktów 2014 roku
Jak inspiruje „Inspire”? Charakterystyka
oficjalnego magazynu propagandowo-informacyjnego Al-Kaidy Półwyspu
Arabskiego (AQAP)
Wolność publikacji a współczesne pojęcie
bezpieczeństwa państwa – na przykładach
Watergate, Wikileaks i The Center
of Public Integrity

Mgr Mateusz Kofin

Akademia Ignatianum w Krakowie

Mgr Mateusz Kolaszyński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Tomasz Olczyk

Uniwersytet Warszawski

Dr Karolina Wojtasik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Mariusz Sepioło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

THINK TANKI I FUNDACJE POLITYCZNE
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, CZ. II
(moderator: Dr hab. Wojciech Ziętara)
System polityczny jest definiowany jako ogół organów państwowych, partii politycznych
oraz organizacji i grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych poszczególnych państw. W powyższej definicji podkreśla się także wymiar formalny i nieformalny takiej
działalności. W związku z powyższym think tanki stanowią istotny element współczesnych
systemów politycznych. Klasyfikacja think tanków przewiduje występowanie organizacji stowarzyszonych z partiami politycznymi. Jednak takie rozwiązanie jest praktykowane przede
wszystkim w państwach o kulturze anglosaskiej, podczas gdy w Europie kontynentalnej nawiązując do niemieckich rozwiązań formalnoprawnych coraz częściej w państwach Unii Europejskiej (Hiszpania, Węgry, częściowo Polska) oraz na poziomie prawa wspólnotowego wprowadzono do systemu politycznego, a nawet ściślej, do systemu partyjnego fundacje polityczne.
W związku z powyższym podczas obrad panelowych zostanie podjęta próba zdefiniowania
zjawiska think tanków i fundacji politycznych, umiejscowienia ich w systemie politycznym
wybranych państw oraz systemie europejskim.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 20, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Projekt Dahrendorf Symposium jako
instrument doradztwa politycznego

Hertie School of Governance

Dr Monika Sus

Działalność Fundacji im. Friedricha Eberta
w Republice Kosowa jako przykład roli
fundacji politycznej w budowaniu pokoju
w społeczeństwie postkonfliktowym
Wykorzystanie fundacji politycznych dla
celów polityki państwa
Innowacje w ramach zamówień publicznych
zmiany w uwarunkowaniach strukturalnych
działalności think tanków w Polsce
Europejskie fundacje polityczne. Analiza
prawno-politologiczna

Mgr Ewelina Targosz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Mgr Marcin Waszak

Uniwersytet Warszawski
Fundacja im. Stefana Batorego

Mgr Piotr Zbieranek

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
w Gdańsku

Dr hab. Wojciech Ziętara

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

UDZIAŁ I ZNACZENIE MEDIÓW W KAMPANIACH
WYBORCZYCH
(moderator: Dr Sławomir Czapnik)
Środki masowego komunikowania odgrywają znaczącą – i, jak można sądzić, rosnącą – rolę
w kampaniach wyborczych. Z tej konstatacji rodzi się problem badawczy oceny charakterystyki tego wpływu. Uczestnicy panelu poruszą różnorodne zagadnienia – o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim i zagranicznym. Przedmiotem analizy będą również różnorodne media – jako
ogół środowiska środków masowego przekazu, a także poszczególne środki komunikowania,
takie jak telewizja (programy publicystyczne, debaty wyborcze) i Internet (w tym Internet
Drugiej generacji – media społecznościowe, socialnetworking). Paneliści będą przedstawiać
zarówno typowe analizy desktop research, jak i wyniki oryginalnych badań empirycznych,
w tym porównawczych. Celem konferencji jest wymiana refleksji nad problematyką roli oraz
znaczenia współczesnych mediów w kampaniach wyborczych. Głównym przedmiotem obrad
będzie dyskusja nad mediatyzacją polityki, udziałem mediów w kreowaniu przebiegu kampanii wyborczych, a także szerokiej działalności mediów lokalnych i regionalnych w omawianym
aspekcie okresu wyborczego.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 18, Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Sondażowe aspekty postrzegania sytuacji
politycznej w Polsce w latach 2004-2015
Kampanie wyborcze w krajach niemieckiego
obszaru językowego
Różnice w sposobie relacjonowania kampanii wyborczych do parlamentu i samorządu
terytorialnego przez dzienniki regionalne
i ogólnopolskie
Wizerunki rzeszowskich partii politycznych
w europejskiej i samorządowej elekcji wyborczej w 2014 r. na łamach internetowych
dzienników i portali informacyjnych

Dr Przemysław Potocki

Fundacja Centrum Studiów Strategicznych
w Warszawie

Mgr Ewa Kapuścińska-Książek

Uniwersytet Opolski

Dr Paweł Kuca

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Dominik Szczepański

Uniwersytet Rzeszowski

UNIA EUROPEJSKA W POSZUKIWANIU DROGI
WYJŚCIA Z KRYZYSU, CZ. III
(moderator: Dr Monika Szkarłat)
W ostatnich latach Unia Europejska (UE) i tworzące ją państwa musiały zmierzyć się z poważnym kryzysem strukturalnym, którego konsekwencje są widoczne w wielu wymiarach funkcjonowania UE. Nowa rzeczywistość stanowi wyzwanie dla instytucji UE oraz państw członkowskich, które muszą reagować na coraz częściej pojawiające się tendencje prowadzące do
dezintegracji współpracy, jednocześnie starając się wypracować – akceptowane przez członków
organizacji – rozwiązania o charakterze długofalowym, zapewniające bezpieczeństwo i konkurencyjną pozycję w konfrontacji z innymi uczestnikami systemu międzynarodowego. Celem
panelu jest – po pierwsze – analiza i ocena dotychczasowych form adaptacji Unii Europejskiej
do zmian wywołanych przez światowy kryzys gospodarczy. Pod drugie, próba wypracowania
alternatywnych strategii pozwalających w dłuższym horyzoncie czasowym dostosować się do
wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Dyskusja w ramach panelu będzie skupiona wokół
następujących tematów: perspektywa zmiany w systemie instytucjonalny i prawnym UE jako
odpowiedź na kryzys; zmian i wyzwania dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i proponowane rozwiązania; wpływ kryzysu i rosnącego zadłużenia niektórych państw członkowskich na
przyszłe funkcjonowanie Unii Gospodarczo-Walutowej; gospodarka oparta na wiedzy jako
strategia zapewniająca UE konkurencyjną pozycję w gospodarce światowej; wpływ kryzysu
na funkcjonowanie polityk szczegółowych UE i proponowane zmiany; erozja idei integracji
europejskiej i proponowane rozwiązania.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 6, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy
Dr Dariusz Kondrakiewicz

Kryzys Demograficzny w Europie:
konsekwencje dla UE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Ryszard Stefański

Wartości europejskie a kryzys Unii
Europejskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

Bezpieczeństwo społeczne Unii
Europejskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Jolanta Szymańska

Wpływ kryzysu na politykę migracyjną
i obszar spraw wewnętrznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE I WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO, CZ. II
(moderator: Dr Piotr Bajor)
Rewolucja godności na Ukrainie oraz będąca jej następstwem agresja Rosji na to państwo
doprowadziła do całkowitej zmiany sytuacji geopolitycznej nie tylko w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ale również w wielu innych regionach świata. Bezpośrednim skutkiem
tych wydarzeń jest obniżenie poziomu bezpieczeństwa w Europie oraz rozpoczęcie dyskusji
na temat poziomu obronności państw NATO. W trakcie panelu omówione zostaną współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego oraz wyzwania stojące przez państwami,
skierowane na zagwarantowanie obrony zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i kolektywnym.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 13, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Problematyka bezpieczeństwa w kampanii
prezydenckiej i parlamentarnej 2014 r. na
Ukrainie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Doktryna militarna Federacji Rosyjskiej
a polityka Rosji wobec Ukrainy

Uniwersytet Szczeciński

Słabości polityki zagranicznej UE ujawnione
w wyniku konfliktu na Ukrainie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Paweł Pietnoczka

Dr Michał Romańczuk
Mgr Olesia Tkachuk
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Uwarunkowania i konsekwencje stanowiska
Republiki Czeskiej wobec konfliktu na
Ukrainie
Członkostwo RP w NATO przez pryzmat
Kryzysu Ukraińskiego

Dr hab. Marcin Czyżniewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Piotr Bernacki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WPŁYW OBYWATELI NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH
PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH. OCZEKIWANIA A STAN
FAKTYCZNY, CZ. II
(moderator: Dr Beata Pająk-Patkowska)
Biorąc pod uwagę etymologię terminu „demokracja” sprawa wydaje się oczywista, iż wskazany
system polityczny oznacza władzę ludu. Jednakże należy pamiętać, iż przywołany termin powstał w starożytności i służył do opisu ówczesnej rzeczywistości politycznej. Założenia i praktyka współczesnych państw demokratycznych (powstają od XIX wieku) znacznie odbiegają
od starożytnego modelu. W związku z tym uzasadnione wydaje się pytanie, czy demokracja
nadal oznacza władzę ludu? Przykładowo z perspektywy Ch. W. Millsa ludowładztwo zaliczyć
można raczej do idealistycznych intencji i szlachetnych postulatów niż do realnie osiągalnych
zjawisk politycznych. Należy zaznaczyć, iż nie jest to odosobniony pogląd. Jak zaakcentował
Lech Zacher, chyba już mało kto wierzy dzisiaj w to, iż „demokracja to władza ludu” (Zacher,
2011, s. 28). Paradoksalnie także funkcjonowanie partii politycznych, jako charakterystycznego elementu procesu reprezentacji politycznej, generuje elitystyczny charakter struktury władzy (Chmaj, Żmigrodzki, Sokół, 2000, s. 26). W związku z tym można postawić pytanie, czy
wybory i instrumenty demokracji bezpośredniej gwarantują obywatelom realny wpływ na demokratyczny system polityczny? Czy może jest to formuła legitymizująca faktyczną władzę elit
politycznych? W jaki sposób aktywność polityczna obywateli (w jej wymiarze konwencjonalnym i niekonwencjonalnym) umożliwia wywieranie wpływu na decyzje władz? Czy sami obywatele są zainteresowani rozszerzeniem możliwości swojego wpływu? Próba odniesienia się do
tak zarysowanych pytań badawczych ma stanowić przedmiot dyskusji proponowanego panelu.

23 września, godz. 17.15-18.45,
s. 317, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Jaki model demokracji w Polsce?
Oczekiwania obywateli w świetle
wyników badań

Dr Marcin Rachwał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Rozszerzenie praw wyborczych – dylemat
Luksemburga

Dr hab. Iwona Wrońska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
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Uwarunkowania innowacyjności w sferze
publicznej

Dr Alina Kaszkur
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Polskie wybory prezydenckie 2015 na
antenie wybranych stacji telewizyjnych.
Raport z badań

Dr Marcin Piechocki,
Dr Jacek Wyszyński,
Mgr Kinga Adamczewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Absencja wyborcza w Polsce jako przykład
nie-działania (non-action)

Prof. dr hab. Marek Żyromski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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24 WRZEŚNIA 2015
9.00-10.30 SESJE PANELOWE – CZĘŚĆ V
AUSTRIA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
(moderator: Dr Justyna Miecznikowska)
Celem panelu jest podsumowanie 20-lecia członkostwa Austrii w Unii Europejskiej (1995-2015). Założeniem panelu jest ukazanie procesu wewnętrznej adaptacji Republiki Austrii do
integracji europejskiej oraz prześledzenie zmian, jakie zachodziły w wymiarze politycznym,
gospodarczym jak i społecznym. Dokonany zostanie zarówno bilans obecności Austrii w UE
jak i podjęta próba wskazania głównych determinantów polityki europejskiej tego państwa.
Poszukiwana będzie ponadto odpowiedź na pytanie o wizję projektu europejskiego, który Austria chce realizować. Wielowątkowa analiza konsekwencji członkostwa Austrii w Unii Europejskiej obejmuje porządek prawno-instytucjonalny, europeizacji systemu rządów w tym
ukształtowanie własnego modelu koordynacji polityk europejskich, zmiany w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (rola i znaczenie neutralności Austrii), rozwój gospodarczy i społeczny (w tym wyzwania dla austriackiego modelu społecznego). Ukazane i scharakteryzowane
zostaną także austriackie problemy takie jak: utrzymujący się eurosceptycyzm społeczeństwa
prowadzący do podziałów na austriackiej scenie politycznej oraz silna pozycja populistycznej
Austriackiej Partii Wolnościowej (FPÖ). Szczegółowo przedstawione zostanie poważne wyzwanie dla rządu Austrii w realizacji polityki europejskiej w pierwszym okresie poakcesyjnym,
jakim była ponad półroczna w 1999 roku izolacja Austrii w procesach decyzyjnych na szczeblu
unijnym oraz zastosowane sankcje 14 państw UE w konsekwencji utworzenia rządu federalnego z udziałem FPÖ.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 314, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wybory parlamentarne w Austrii w 1999 r.
i ich polityczne konsekwencje

Uniwersytet Gdański

Dr Adam Romejko
Dr Aleksandra Kruk

Eurosceptycyzm w Austrii

Uniwersytet Zielonogórski

Austriacki model koordynacji polityk europejskich – charakterystyka i ewolucja w ciągu 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej

Dr Justyna Miecznikowska

Uniwersytet Warszawski
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Gospodarka Austrii w Unii Europejskiej
Austriackie państwo dobrobytu wobec
problemów rynku pracy

Dr Anna Wróbel

Uniwersytet Warszawski

Dr Jadwiga Nadolska

Uniwersytet Warszawski

BADANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PAŃSTWAMI
(moderator: Dr Magdalena Tomala)
Wybrane metody i narzędzia badania stosunków międzynarodowych, w tym zachodzących
między państwami zależności gospodarczych, społecznych, kulturowych, społecznych.

24 września, godz. 9.00-10.30, s. 113,
Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Podporządkowanie państw w stosunkach
międzynarodowych

Uniwersytet Wrocławski

Badanie stosunków międzynarodowych
z perspektywy teorii centrum-peryferie

Dr Tomasz Klin

Dr Tomasz Pawłuszko

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Magdalena Trzcionka

Geoekonomia – analiza pojęcia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Magdalena Tomala

Wpływ handlu międzynarodowego na
rozwój gospodarczy państw

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Wielostronność kontaktów nordyckich
kluczem kompleksowego bezpieczeństwa
w regionie

Dr Joanna Grzela

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

CZYNNIK RELIGIJNY W POLITYCE WEWNĄTRZPAŃSTWOWEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ NA PRZEŁOMIE DRUGIEGO
I TRZECIEGO TYSIĄCLECIA, CZ. V
(moderator: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko)
Głównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i analityczne narzędzie, za pomocą którego w ramach nauk humanistycznych i społecznych badane
są relacje między religią i nowoczesnością, w tym między religią i polityką. Przez ten pryzmat dokonuje się ocen sytuacji w różnych kręgach kulturowo-cywilizacyjnych. Jak się wydaje,
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w związku z nasileniem procesów globalizacyjnych na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia zarówno z próbami kontestacji tego, co określamy jako sekularyzacja,
jak i narastania nowych procesów i zjawisk, które nie powinny umknąć uwadze politologów.
Namysł badawczy zostanie skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zaważyły na
miejscu religii we współczesnym świecie i związanych z nim dylematach. Dyskutowane będą
między innymi takie zagadnienia jak: wyodrębnianie się i funkcjonowanie rozmaitych form
religii publicznych oraz ich skutki społeczne i polityczne; różnorodność form współczesnego
fundamentalizmu religijnego; ideologia dżihadyzmu; czynnik religijny jako narzędzie mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej; czynnik religijny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; czynnik religijny jako
stabilizator/zagrożenie dla systemów demokratycznych.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 103, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Kościół jako podmiot systemu politycznego.
Religijne strategie działań politycznych

Uniwersytet Łódzki

Polityka zagraniczna i wolność religijna.
Doświadczenia i perspektywy w praktyce
międzynarodowej państw
Religia jako czynnik determinujący
wizerunek państwa na arenie
międzynarodowej

Dr Maciej Potz

Dr Krzysztof Strzałka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Agnieszka Zaręba

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny.
Organizacja i wartości
Listy biskupów jako narzędzie polityki
pamięci i kształtowania relacji
międzypaństwowych (w relacjach
z Niemcami, Rosją i Ukrainą)

Dr hab. Wojciech Ziętara

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Paweł Kowal

Polska Akademia Nauk

Kościół unicki jako czynnik kształtowania
narodowej tożsamości na Białorusi

Mgr Mayia Abromchyk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

DETERMINANTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII
EUROPEJSKIEJ
(moderator: Dr Monika Potkańska)
Celem panelu jest wskazanie determinantów na politykę bezpieczeństwa uwzględniając aspekty teoretyczne, różnorodność instrumentów i mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem
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Unii Europejskiej. Zagadnienia prezentowane podczas panelu: (1) Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, (2) Budowa europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii
Europejskiej, (3) Instrumenty i mechanizmy zarządzania wspólna polityką bezpieczeństwa
i obrony, (4) Wyzwania dla bezpieczeństwa UE, (5) Kierunki polityki bezpieczeństwa UE.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 1, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wyzwania migracyjne Unii Europejskiej
i ich implikacje dla polityki migracyjnej
Polski
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej jako wyznacznik polityki
bezpieczeństwa UE
Zastosowanie unijnych instrumentów
wsparcia w misjach cywilnych
i wojskowych UE

Dr hab. Renata Podgórzańska

Uniwersytet Szczeciński

Dr Monika Potkańska

Uniwersytet Szczeciński

Dr Luiza Wojnicz

Uniwersytet Szczeciński

Wyzwania dla bezpieczeństwa UE –
wnioski z minionych 12. lat,
a perspektywa przyszłości

Dr Paweł Rodzoś

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium
Balticum

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na
bezpieczeństwo żywnościowe państwa na
przykładzie Polski

Dr Dorota Rdzanek

Uniwersytet Szczeciński

GRUPA CZY JEDNOSTKA? PERSONALIZACJA WŁADZY
W CZASACH KRYZYSU
(moderator: Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka Prof. UJK)
Problem przeobrażeń wewnątrz mechanizmów sprawowania władzy we współczesnej Europie,
ze szczególnym uwzględnieniem państw pogrążonych w kryzysie. Pytania badawcze dotyczą:
a) personalizacji/depersonalizacji władzy politycznej, b) uwarunkowań współczesnego populizmu, c) ideologicznych poszukiwań partii politycznych, d) jakości governance.

24 września, godz. 9.00-10.30,
Sala konferencyjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

— 180 —

Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Governance networks? Przywództwo
lokalne w polityce największych miast
Dolnego Śląska

Mgr Kamil Glinka

Uniwersytet Wrocławski

Od pop polityki do e-populizmu?
Projekt i działanie najnowszych ruchów
kontestacyjnych
Pucz – zakamuflowana forma przywództwa
indywidualistycznego
„Mgliste” przywództwo w Unii Europejskiej
„Samorząd to ja”. Personalizacja władzy
w Polsce na poziomie samorządu
W stronę przywództwa autorytarnego –
casus Europy Środkowej i Wschodniej

Mgr Weronika Górnicka

Uniwersytet Zielonogórski

Mgr Paweł Schmidt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

Uniwersytet Wrocławski

Dr Rafał Miernik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr hab. Przemysław Żukiewicz

Uniwersytet Wrocławski

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ
(moderator: Dr hab. Roman Kochnowski Prof. UP)
Problematyka historii polskiej i powszechnej myśli politycznej.

24 września, godz. 9.00-10.30,
Aula średnia B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Sytuacja polityczna polskich narodowców
po 25 latach od przełomu politycznego
1989 roku. Próba refleksji

Dr Piotr Cugowski

Anty-polityczna polityka jako
nieporozumienie

Dr Marcin Gajek

Collegium Civitas

Humanizm jako realizm polityczny.
O powodach lektury amerykańskich
myślicieli sprzed stu lat

Dr Paweł Armada

Akademia Ignatianum w Krakowie

Podstawy antropologiczne liberalizmu
politycznego Johna Rawlsa

Dr Piotr Andryszczak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie
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Niemcy w myśli politycznej II RP
Koncepcja partii chadeckiej w myśli
i działalności politycznej Janusza
Zabłockiego

Dr hab. Roman Kochnowski Prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Ewa Rzeczkowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

LOCAL GOVERNANCE
(moderator: Dr hab. Robert Geisler Prof. UO)
Governance to synteza wszystkich procesów zarządzania i rządzenia podejmowanych przez
władze, rynki i sieci. Odnosi się do procesów interakcji i podejmowania decyzji pomiędzy różnego rodzaju aktorami zaangażowanych w rozwiązywanie wspólnych problemów. W grupie
panelowej kluczowym zagadnieniem staje się diagnoza governance na poziomie lokalnym
w Polsce realizowane przez władze lokalne, lokalnych aktorów jak organizacje pozarządowe
i biznesowe, akcje społeczne i lokalne ruchy społeczne. Przyjmuje się założenie, że społeczności
lokalne są rządzone przez samoorganizujące się sieci aktorów społecznych – indywidualnych
i zbiorowych. Interesujące jest jak różnego rodzaju interesariusze oddziałują na kreowanie
i realizację polityki lokalnej jednocześnie sami tę politykę kreując. Ważne jest zdiagnozowanie zasad, norm i działań tworzonych, podtrzymywanych i regulowanych w społecznościach
lokalnych. Istotne staje się również zdiagnozowanie logiki działania poszczególnych aktorów
społecznych kreujących sieci w społecznościach lokalnych w kontekście na przykład inwestycji
w gminie, wyzwań stojących przed społecznościami lokalnymi, opracowywania nowych programów czy szeroko rozumianych zmian modernizacyjnych. Podczas prezentacji referatów
proponuje się poruszanie następujących zagadnień procesów lokalnego governance: kreowanie
sieci współpracy pomiędzy różnymi aktorami w społecznościach lokalnych; inicjatywy partycypacyjne w zbiorowości i kreowanie przez nie polityki lokalnej; logika działania zbiorowego
z udziałem różnych aktorów; normy społeczne regulujące logiką działania aktorów; struktura
społeczna aktorów podczas podejmowania decyzji w społecznościach lokalnych. Proponuje
się, by analizowane zjawiska umiejscowione zostały w szerokim kontekście współczesnej teorii
społecznej, na przykład w perspektywie funkcjonalnej lub konfliktowej, (neo)instytucjonalną
lub (post)strukturalistycznej.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 5, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu
Preferencje obywateli i polityków
w obszarze edukacji. Wielopoziomowa
analiza polskich gmin
Koncepcja governance w mieście
postsocjalistycznym

Autor/Autorzy
Dr Grażyna Bukowska

Uniwersytet Warszawski

Dr Adam Jarosz

Uniwersytet Zielonogórski
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Inicjatywy partycypacyjne w samorządzie
terytorialnym i ich wpływ na politykę
lokalną

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Kultura na wysypisku – o polityce publicznej
w obszarze kultury

Polska Akademia Nauk

Efektywne zarządzanie obszarami miejskimi
w ramach europejskiej polityki spójności

Uniwersytet Łódzki

Partycypacja społeczna jako element
lokalnego współzarządzania (local
governance)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr hab. Lucyna Rajca

Dr Anna Radiukiewicz
Mgr Marta Rodziewicz
Mgr Elżbieta Szulc-Wałecka

MIĘDZYNARODOWE BUDOWANIE PAŃSTWA
PO 1990 R. – TEORIA I PRAKTYKA
(moderator: Dr Grzegorz Gil)
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza problem państw (trwale) dysfunkcjonalnych (ok. 40) zaczął
być traktowany w kategoriach zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, ulegając sekurytyzacji. W odpowiedzi na to zjawisko w latach 90. w ONZ doszło do rekonceptualizacji
operacji pokojowych w kierunku budowania pokoju, który wymaga także budowania państwa
w sensie instytucjonalizacji „dobrych praktyk”. Cały XX w. zna co najmniej 40 przykładów
operacji zbrojnego budowania państwa, poczynając od powojennej odbudowy Japonii i Niemiec. Niewiele z prób podejmowanych po 1990 r. można jednak uznać za całościowy sukces
pomocodawców. Celem panelu jest analiza współczesnych źródeł i form takiego interwencjonizmu w dobrej wierze pod kątem koncepcyjnym (międzynarodowe budowanie państwa?) oraz
funkcjonalnym (źródła prawomocności, reżim użycia siły, skuteczność budowania państwa,
studia przypadków). Samo tytułowe zjawisko jawi się jako skomplikowane niczym osobowość
Dr Jekylla i Mr Hyde’a - tyleż liberalne i pokojowe, co realistyczne i siłowe.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 317, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Autor/Autorzy

Tytuł referatu

Dr Grzegorz Gil

Międzynarodowe budowanie państwa
a prawo okupacji: mój przyjaciel wróg

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Między idealizmem a Realpolitik. Rosja
w polityce zagranicznej współczesnej
Słowacji

Dr Łukasz Lewkowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
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Wyzwania polityki budowania państw
(state-building) w doświadczeniach
USA i UE

Dr Grzegorz Nycz

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Wybrane aspekty polityki zagranicznej
Turcji jako przykład kompleksowej próby
wypracowania skutecznej koncepcji
stosunków zewnętrznych

Mgr Michał Alagierski

Uniwersytet Łódzki

Mgr Paweł Janiec,
Mgr Adriana Rybak

Postanowienia z Dayton – Koncepcja
budowania Bośni i Hercegowiny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

MODEL ROZWOJU POLITYCZNEGO CHRL
(moderator: Dr Łukasz Zamęcki)
W trakcie panelu podjęta zostanie dyskusja dotycząca ścieżki rozwoju politycznego ChRL. Liczymy, że różne doświadczenia badawcze uczestników oraz spojrzenia przez pryzmat kilku
perspektyw teoretycznych i obszarów badawczych pozwolą nam na odpowiedź na pytanie czy
ChRL świadomie realizuje i dąży do osiągnięcia określonego modelu systemu politycznego. Jeżeli tak jest, to czy ChRL realizuje znany czy odmienny od dotychczas rozpoznawanych modeli
rozwoju politycznego. Podjęta zostanie próba odpowiedzi m.in. na pytanie który ze znanych
modeli ma największą wartość eksplanacyjną – model azjatycki (wschodnioazjatycki), chiński,
konsens pekiński, merytokracja, demokracja nieliberalna, reżim hybrydowy, konsultatywne
rządy prawa, neoautorytaryzm?

24 września, godz. 9.00-10.30, s. 404,
Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rola partii demokratycznych w systemie
politycznym Chińskiej Republiki Ludowej

Uniwersytet Wrocławski

Elementy strategii developmentalstate
w polityce gospodarczej Chin

Uniwersytet Warszawski

Polityka Chin względem państw Morza
Środziemnego

Jilin University

Mgr Dorota Jarema

Dr Karina Jędrzejowska

ChRL jako socjalistyczne państwo
demokracji ludowej – szanse i zagrożenia

Mgr Katarzyna Niemiec
Dr hab. Zbigniew Wiktor

Dolnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Techniki
w Polkowicach
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Uwarunkowania polityki handlowej Chin

Dr Anna Wróbel

Uniwersytet Warszawski

MODEL SKANDYNAWSKI VERSUS IDEOLOGIA
NEOLIBERALIZMU
(moderator: Prof. dr hab. Joachim Osiński)
Przedmiotem panelu będzie rozważenie na ile model skandynawski w zakresie gospodarki, polityki i rozwoju społecznego uległ przeobrażeniom lub zmianom pod wpływem haseł i zaleceń
zawartych w ideologii neoliberalnej. Ideologia ta od ponad 20 lat stanowi dominujący zbiór
zaleceń i mechanizmów wżyciu gospodarczym, politycznym a także w organizowaniu życia
społecznego. Najlepszym przykładem wpływu haseł neoliberalnych na rzeczywistość gospodarczą, polityczną i społeczną jest Polska oraz inne państwa Europy Środkowej, które doświadczyły transformacji systemowej.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 7, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Reformy New Public Management
w Norwegii

Uniwersytet Gdański

Dr hab. Andrzej Kubka Prof. UG

Wspólnota Norden wobec imigracji z UE.
Przykład Polaków migrujących do Norwegii
Stanowisko norweskich partii politycznych
oraz innych aktorów wobec problemu
globalnych zmian klimatycznych

Dr hab. Wojciech Nowiak prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Uniwersytet Łódzki

NOWE MODELE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ –
ASPEKTY TEORETYCZNE I UTYLITARNE
(moderatorzy: Prof. dr hab. Józef Maciej Fiszer,
Dr Agnieszka Cianciara)
Kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2008-2013 ujawnił liczne deficyty w funkcjonowaniu unijnego projektu i pokazał, że liberalna demokracja przeżywa poważny kryzys. Według sondaży,
obywatele są niezadowoleni i zagubieni; unijni przywódcy są bezradni wobec problemów, które
utrudniają efektywne funkcjonowanie UE i prowadzenie skutecznej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Integracja europejska przeżywa kryzys i stanęła przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Pokazały to wybory do Parlamentu Europejskiego z maja 2014 roku oraz konflikt
na Ukrainie. Dziś UE jest podzielona - nie potrafi prowadzić wspólnej polityki zagranicznej,

— 185 —

a i inne jej polityki są mało skuteczne. Sprzyja to narastaniu euroscpetycyzmu i tendencji renacjonalizacyjnych, co wykorzystują partie populistyczne i skrajnie prawicowe do walki o władzę
i przeciwko UE. Unia jest oderwana od obywateli, a ci coraz mniej się z nią utożsamiają.
Wynika stąd potrzeba intensyfikacji dyskursu nt. nowej wizji i nowych modeli europejskiej
integracji, tak w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym. Zakład Europeistyki ISP PAN realizował w latach 2012-2014 projekt badawczy finansowany przez NCN pt. „Rola systemu
euroatlantyckiego w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu
globalnego” oraz w ramach działalności statutowej projekt pt. „Perspektywy Unii Europejskiej
w wielobiegunowym świecie”. W centrum badań znalazły się problemy polityczne, gospodarcze, społeczne UE i jej rola na arenie międzynarodowej. Na kanwie wypracowanej diagnozy
podjęliśmy próbę opracowania prognozy dla przyszłości Unii i jej roli w procesach integracyjnych w Europie. Pragniemy się podzielić efektami badań oraz poddać pod dyskusję tezy i wnioski, a także zaproponować nowe modele integracji europejskiej. Unia i cały proces integracyjny wymagają dziś nowych strategii i nowej polityki, adekwatnych do realiów współczesnego
świata. Refleksja nad tą problematyką jest bardzo ważnym zadaniem dla nauk o polityce.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 218, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rada Europejska w pokryzysowej
odsłonie systemu instytucjonalnego Unii
Europejskiej

Dr hab. Paweł Borkowski

Uniwersytet Warszawski

Dr Agnieszka Cianciara

Europa jako klub klubów

Polska Akademia Nauk

Nowe wizje integracji europejskiej
i perspektywy dla Unii Europejskiej

Polska Akademia Nauk

Zmiany modelu integracji europejskiej
w czasie kryzysów

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Józef Maciej Fiszer
Dr hab. Tomasz Grosse Prof. UW

Europa socjalna czy neoliberalna: dylematy
europejskiego procesu integracyjnego

Dr hab. Kazimierz Kik Prof. UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Dr Magdalena Molendowska

W kręgu zmiennej geometrii procesów
integracji europejskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Nowa strategia na nowe czasy – konieczność
redefinicji polityki zagranicznej UE w jej
sąsiedztwie

Dr Beata Piskorska

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie
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OBLICZA BEZPIECZEŃSTWA CHIN
(moderator: Dr hab. Łukasz Gacek)
Problem badawczy oraz zagadnienia poruszane w panelu: Celem panelu jest przedstawienie
teoretycznych i praktycznych aspektów badań nad polityką bezpieczeństwa Chin. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia zarówno polityczne i militarne jak i gospodarcze, społeczne,
ekologiczne, religijne i etniczne.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 402, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Modernizacja Chińskiej Armii Ludowo
-Wyzwoleńczej w świetle chińskiej percepcji
zagrożeń militarnych i pozamilitarnych

Mgr Janusz Bąbel

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Podstawowe paradygmaty bezpieczeństwa
energetycznego i ekologicznego Chin

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nowe elementy w stosunkach polskochińskich

Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin
w Ameryce Łacińskiej w początkach XXI w.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Koncepcje rozwoju i współpracy militarnej
Chin – rozwój polityki bezpieczeństwa
w kontekście analizy prognostycznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr hab. Łukasz Gacek

Dr Marceli Burdelski

Poza horyzont. Strategia ChRL po 2008 r.
Bezpieczeństwo ekonomiczne Tajwanu
w kontekście powiązań handlowych
i inwestycyjnych z Chinami

Dr Marcin Grabowski
Mgr Paweł Janiec

Dr Rafał Kwieciński

Wyższa Szkoła Administracji
w Bielsku-Białej

Dr Ewa Trojnar

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rola Chińskiej Republiki Ludowej
w sporach na Morzach Południowochińskim
i Wschodniochińskim

Dr hab. Agata Wiktoria Ziętek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA POLSKI I TURCJI
(moderator: Dr hab. Adam Szymański)
Polska i Turcja różnią się pod względem kultury, religii, historii politycznej po II wojnie światowej, struktur społecznych czy kierunków polityki zagranicznej. Jednak jednocześnie można
obserwować wiele podobieństw zarówno w obszarze polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
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Te różnice i podobieństwa związane są niejednokrotnie z interesującymi zagadnieniami wykraczającymi poza dwa przypadki państw. Chodzi tu m.in. o: partie polityczne i ich przywództwo, dążenia niepodległościowe i budowę społeczeństwa obywatelskiego, kwestię mniejszości,
politykę gospodarczą, integrację europejską, w tym proces europeizacji oraz zagadnienie „średnich potęg” w stosunkach międzynarodowych (w kontekście polityki zagranicznej powyższych
państw). Te zagadnienia będą stanowić przedmiot analiz porównawczych przedstawianych
w ramach panelu. Jego uczestnicy postawią pytanie, czy podobieństwa między Polską i Turcją
wynikają z tego, że mamy do czynienia z kwestiami mającymi uniwersalny charakter, tzn.
mogącymi występować w zupełnie różnych państwach i regionach, czy też Polska i Turcja należą do państw zbliżonych do siebie zarówno w sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej
z uwagi na pewne określone elementy łączące oba kraje. Będą się jednocześnie zastanawiać
nad pytaniem, czy istniejące różnice między polską i turecką polityką wewnętrzną i zagraniczną, to tylko efekt wyraźnych, często obiektywnych cech odróżniających oba państwa, czy też
wynikają one również z innych czynników.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 13, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Organizacja i przywództwo partii
politycznych w Turcji
i Polsce – analiza porównawcza

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Karol Bieniek

Sprawa kurdyjska w Turcji i na Bliskim
Wschodzie w perspektywie polskich
doświadczeń historycznych. Inspiracje dla
wartościowej dyplomacji
Polityka mniejszościowa Polski i Turcji.
Analiza porównawcza
Europeizacja Polski i Turcji – analiza
porównawcza
Polska i Turcja jako średnie potęgi.
Analiza porównawcza w oparciu
o model 5C Johna Ravenhilla

Dr Joanna Bocheńska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Magdalena Szkudlarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Adam Szymański

Uniwersytet Warszawski

Dr Jakub Wódka

Polska Akademia Nauk

POŁOŻENIE MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ NA OBSZARZE
POSTRADZIECKIM
(moderator: Dr Zbigniew Klimaszewski)
Problem badawczy dotyczy trzech podstawowych zagadnień skupionych wokół mniejszości
polskiej na wschodzie: (1) położenia i warunków życia tej mniejszości w wymiarze politycz-
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nym, społecznym, kulturowym i ekonomicznym; (2) polityki Polski wobec mniejszości polskiej
na Wschodzie; (3) Polityki i działań władz państwowych i lokalnych na obszarach których
zamieszkuje mniejszość polska. Omówienie w/w zagadnień jest zasadne za względu na istniejące niedoskonałości i luki w polskiej polityce wobec mniejszości polskiej po roku 1989, jak
również wobec trwających problemów dotykających polską mniejszość mieszkającą na Litwie,
Białorusi i w innych rejonach postradzieckich.

24 września, godz. 9.00-10.30,
Aula mała, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Polska mniejszość narodowa w Republice
Białoruś po 1989 roku: przeszłość
i teraźniejszość
Wybrane aspekty polityki III RP wobec
Polaków na Wschodzie
Szkolnictwo polskie na Litwie – geneza,
stan obecny i perspektywy
Aktywność środowisk Polaków
w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej
na przykładzie Republiki Buriacji
Mniejszość polska na Białorusi

Dr Helena Giebień

Uniwersytet Wrocławski

Dr Zbigniew Klimaszewski

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Dr Krzysztof Sidorkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Dr hab. Joanna Sadowska Prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Wojciech Śleszyński
Prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

PRAWA CZŁOWIEKA W SYSTEMIE GLOBALNEGO
ZARZĄDZANIA
(moderator: Dr Laura Koba)
Faktyczna i iluzyjna rola praw człowieka we współczesnym świecie. Różne podejścia ideologiczne, polityczne, społeczne do praw człowieka. Rola międzynarodowych organizacji w ochronie praw człowieka, przede wszystkim najcięższym naruszeniom. Świadomość praw człowieka, jako szansa na poprawę losu osób narażonych na łamanie praw człowieka, np. ofiar handlu
ludźmi.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 302, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wykładnia wybranych przepisów Konwencji
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet w kontekście kontrowersji
dotyczących jej ratyfikacji w Polsce
Reakcja społeczności międzynarodowej
na masowe i poważne naruszenia praw
człowieka: imperatyw moralny vs
ograniczenia interwencji humanitarnej
Humanizacja stosunków
międzynarodowych – rola prawa praw
człowieka we współczesnym świecie

Dr Marcin Jastrzębski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dr Arkadiusz Domagała

Uniwersytet Wrocławski

Dr Joanna Dobrowolska-Polak

Collegium Da Vinci w Poznaniu

PRAWA I WOLNOŚCI JEDNOSTEK
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(moderator: Dr Błażej Sajduk)
Panel organizowany przez Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego działające
przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 6, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Prawo do życia a kara śmierci, czyli jak
łamać prawa człowieka w XXI wieku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Negowanie aktów ludobójstwa
a wolność słowa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Działalność Jednostki 731 w kontekście
praw człowieka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przemiany demokratyczne w Gruzji po
2003 roku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bronisław Łagowski o prawach człowieka,
czyli o prymacie polityki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lic. Agata Kruk

Lic. Katarzyna Głowacka
Lic. Justyna Góral

Lic. Ewelina Morawska
Mgr Emil Antipow

— 190 —

PROBLEM ŁADU PAŃSTWOWEGO W UJĘCIU FILOZOFICZNO-POLITYCZNYM, CZ. III
(moderator: Dr Łukasz Dominiak)
Robert Nozick na początku swojego dzieła „Anarchia, państwo i utopia” zauważa, iż istnieją
dwa zasadnicze i chronologicznie następujące po sobie pytania, na które odpowiedzieć musi
filozofia polityki, a brzmią one: (1) czy państwo w ogóle powinno istnieć?; (2) jak państwo
powinno być zorganizowane? Kwestia ładu państwowego stanowi zatem rudymentarny element dociekań filozoficzno-politycznych. Dany ład państwowy traktować należy jako pewną koncepcję, której towarzyszyć musi uzasadnienie. Myśliciele, autorzy traktatów i wielcy
luminarze epistemepolitike w tym właśnie pokładają swoje starania, by solidnie uzasadnić
określony ład państwowy. Platończycy jego usprawiedliwienia szukać będą w idei państwa
doskonałego, republikanie w realizacji dobra wspólnego, kontraktualiści w umowie społecznej
zawartej w stanie natury, anarchiści takiego usprawiedliwienia nie znajdą. Mnogość stanowisk
i złożoność problemu sprawia, iż kwestia ładu państwowego stanowi rdzeń debaty filozoficzno-politycznej. Gdy spojrzeć na główne kategorie politologiczne takie jak: polityka, władza,
sprawiedliwość, to widać, iż wszystkie oscylują wokół zagadnienia ładu państwowego. Politykę
z greki tłumaczy się jako sprawy ustrojów państw, władza to jeden z trzech elementów najpopularniejszej definicji państwa, a – za Hippończykiem – państwa bez sprawiedliwości są jedynie bandami rozbójników. W adresowanym do Państwa panelu proponujemy zająć się kwestią
ładu państwowego z perspektywy analitycznej; wziąć pod rozwagę problem uzasadnienia ładu
państwowego. W tym kontekście spore pole badawcze stwarza komparatystyka ustrojów i porządków politycznych. Teoretyczne spojrzenie na wyżej wymieniony problem zapewnić ma
krytyczną analizę zjawiska. Sam problem ładu zdaje się odsłaniać w pełnej krasie właśnie
w związku z filozofią, a osobą filozofa w szczególności.

24 września, godz. 9.00-10.30,
Aula średnia A, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Joseph Grew i jego wizja ładu politycznego
w powojennej Japonii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ład państwowy a pluralizm
światopoglądowy w kontekście
racjonalności publicznej

Mgr Łukasz Perlikowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dobro wspólne jako racja obowiązywalności
prawa. Spojrzenie M.A. Krąpca
Ład państwowy na miarę możliwości
człowieka? Cornelius Castoriadis
i radykalne żądanie demokratyczne

Dr Marcin Lisiecki

Dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Mgr Anna Winkler

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA NA BAŁKANACH
(moderator: Dr Rafał Woźnica)
Problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i wybuch wojen w wyniku rozpadu Jugosławii oraz konsekwencje tych wojen dzisiaj; problem przestępczości zorganizowanej
a geopolityka państw bałkańskich; aktualne problemy mniejszościowe i ich wpływ na politykę wewnętrzną państw bałkańskich; problem stabilizacji wewnętrznej poszczególnych państw
i ich wpływ na politykę międzynarodową i regionalną; problem stabilizacji Kosowa – zasadnicze wyzwania.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 3, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Rola „Tygrysów” Željko Ražnatovicia
w konfliktach jugosłowiańskich
w latach 90. XX w.

Mgr Sławomir Szczesio

Uniwersytet Łódzki

Islamski radykalizm na Bałkanach w obliczu
rozwoju Państwa Islamskiego
Generał Radislav Krstić i inni oficerowie
serbscy w polskich więzieniach – przyczynek
do problemu odpowiedzialności za zbrodnie
wojenne podczas wojny w byłej Jugosławii
Finansowanie wojny, a rozwój
przestępczości transnarodowej –
doświadczenia bałkańskie

Mgr Daniel Wilk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Dariusz Wybranowski

Uniwersytet Szczeciński

Dr Rafał Woźnica

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Miejsce Serbii w polityce Unii Europejskiej
wobec Bałkanów Zachodnich w XXI w.

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PROBLEMY STRATEGICZNE EURAZJI.
POLSKO-BRYTYJSKA PERSPEKTYWA
(moderatorzy: Dr hab. Arkady Rzegocki Prof. UJ,
Dr hab. Aleksander Głogowski)
Panel tworzą absolwenci i studenci Polsko-Brytyjskich Studiów Strategicznych, którzy w swoich badaniach skupili się spojrzeniem na szerokie spektrum problematyki z perspektywy Polaków mieszkających na stałe w Zjednoczonym Królestwie. Przedmiotem ich analizy są zarówno
kwestie emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, jak również kwestie bezpieczeństwa strategicznego w wymiarze ekonomicznym (współpraca polsko chińska) i politycznym (problemy Ark-

— 192 —

tyki). Analizowane będą także problemy, jakie może spowodować wyjście Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 209, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wzrost znaczenia Arktyki w kontekście
regionalnego bezpieczeństwa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Perspektywy rozwoju stosunków
gospodarczych pomiędzy Polską a ChRL

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mgr Karolina Gorazda
Mgr Dawid Pustelnik

Mgr Krzysztof Królikowski

BREXIT jako vox populi vox dei

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

PROCESY REGIONALIZACJI I DEWOLUCJI W EUROPIE
XXI WIEKU – DIAGNOZY I WYZWANIA
(moderator: Dr Małgorzata Kaczorowska)
Od długiego czasu w wielu krajach Europy odżywa i wzmacnia się identyfikacja obywateli
z regionem. Heterogeniczność społeczeństw jest cechą wielu państw. Z czasem większość z takich społeczności wykazuje ambicje polityczne, dążąc do uzyskania pewnej samodzielności
w zarządzaniu własnymi sprawami, przez autonomię, samostanowienie w wybranych sprawach, aż po żądania niepodległości (M. Keating, 1998). Waga tego procesu obecnie wzrasta
w wielu państwach Europy, w których postępuje polityczna decentralizacja kraju, jak np.
w: Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii, Włoszech czy wcześniej już w Belgii (D. Brancati,
2007). W regionach tych państw wzmacnia się głos partii etnicznych i regionalnych, które
albo rządzą od dłuższego czasu, albo właśnie dochodzą do władzy. Procesy regionalizacyjne
w pierwszych latach XX wieku przybrały na sile. Niniejszy panel poświęcony będzie z jednej
strony analizie postępujących procesów regionalizacyjnych w krajach europejskich, z drugiej
zaś wskazaniu i ocenie nowych rozwiązań, jakie pojawiają się w sferze instytucji politycznych,
jak również szansom i wyzwaniom stojącym przed dalszym procesem regionalizacji.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 6, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Referendum niepodległościowe w Szkocji
jako klęska i triumf Szkockiej Partii
Narodowej

Dr Tomasz Czapiewski

Uniwersytet Szczeciński
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Partie regionalne a procesy regionalizacji –
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej studium przypadku
Dewolucja północnoirlandzka w
perspektywie wyborów regionalnych do
Stormontu w 2016 roku

Dr Małgorzata Kaczorowska

Uniwersytet Warszawski

Mgr Michał Rydz

Uniwersytet Warszawski

Tendencje odśrodkowe we współczesnej
Hiszpanii. Próba diagnozy problemu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wpływ polityki regionalnej Unii
Europejskiej na jedność Europy

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Koncepcja „Padanii” w programach
włoskiej Ligi Północnej na przełomie
XX i XXI wieku

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr Małgorzata Myśliwiec
Dr Joanna Radowicz

Dr hab. Stefan Bielański Prof. UP

Procesy regionalizacji w Królestwie Belgii
w XXI wieku

Dr hab. Ryszard Żelichowski
Prof. PAN

Polska Akademia Nauk

PRYNCYPIA WIELOKULTUROWOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ
POLITYCE NARODÓW-PAŃSTW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ:
WYZWANIA NA NOWY WIEK
(moderator: Dr Marta Kania)
W 2001 r. przyjęto Powszechną Deklarację o Różnorodności Kulturowej (UNESCO). W Preambule podkreślono, że: „(…) poszanowanie różnorodności kultur, tolerancja, dialog i współpraca w atmosferze wzajemnego zaufania i zrozumienia, to jedna z najważniejszych gwarancji
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Deklaracja odnosi się w głównej mierze do zachowania wielokulturowości, jako warunku koniecznego dla etycznego promowania i ochrony
praw mniejszości narodowych/etnicznych/rasowych, czyli tych społeczności, które pozostają
grupą najbardziej narażoną na wpływy procesów globalizacji, prowadzące do homogenizacji
kulturowej. Deklaracja z 2001 roku stała się, zatem aktem wyrażającym nową etykę współpracy na polu polityk kulturowych i ochrony praw człowieka, oferującą szeroki wachlarz instrumentów, które można zastosować dla poszanowania różnorodności kulturowej, dialogu
międzykulturowego i prawa do zrównoważonego rozwoju. Pierwsze lata XXI w pokazały, że
założenia pryncypiów wielokulturowości stały się istotne na terenie wielu państw Ameryki
Łacińskiej. Kluczowy w tej kwestii jest oczywiście dyskurs na linii państwo – ludność tubylcza, która w dobie koncepcji neo-indigenizmu, indianizmu czy nowocześnie pojmowanego
metysażu kulturowego dokonuje dekonstrukcji obowiązujących od lat 80. XX w. teorii i standardów politycznych, społecznych i kulturowych. Wiele państw latynoamerykańskich przechodzi współcześnie przez trudny proces reform, które podważają dotychczasowe relacje między
poszczególnymi grupami ich społeczeństw, czemu towarzyszy re-definicja koncepcji narodu
i kreowanie nowych podstaw tożsamości. Artykuły Deklaracji z 2001 roku stanowią interesujące i inspirujące hasła, które mogą stać się zachętą do debaty na temat współczesnej polityki
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kulturowej realizowanej na terenie narodów-państw Ameryki Łacińskiej: Różnorodność kulturowa jako wspólne dziedzictwo ludzkości. Od różnorodności kulturowej do pluralizmu kultur.
Różnorodność kulturowa, jako czynnik rozwoju.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 106, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Wprowadzenie: założenia polityki
wielokulturowości i różnorodności
kulturowej na terenie państw Ameryki
Łacińskiej – wyzwania na nowy wiek

Dr Marta Kania

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Créolité i négritude- pryncypia jedności
czy odrębności Francji amerykańskiej?
Próba spojrzenia z perspektywy kolonialnej
i współczesnej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Polityka wielokulturowości w Brazylii
w kontekście szkolnictwa wyższego

Uniwersytet Warszawski

Dr Renata Siuda-Ambroziak

Limeńskie polityki kulturowe wyrażone
w programach Puntos de la Cultura oraz
Cultura Viva Comunitara
Pryncypia wielokulturowości a prawa
człowieka w Ameryce Łacińskiej
Instytucja Ombudsmana jako gwarant
implementacji kultury pokoju oraz
poszanowania dla różnorodności
kulturowej, na przykładzie wybranych
krajów Ameryki Łacińskiej.

Dr Sławomir Dorocki,
Mgr Paweł Brzegowy

Mgr Katarzyna Górska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Magdalena Krysińska-Kałużna

Uniwersytet Warszawski

Mgr Joanna Składowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ROSJA VS ZACHÓD: ANALIZA KRYZYSU I WYZWANIA
BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
(moderator: Dr hab. Jerzy Gordziejew)
Panel Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 101, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Słowa jako naboje – rosyjski przekaz
medialny skierowany na Zachód
w kontekście kryzysu ukraińskiego
i wojny informacyjnej

Mgr Mateusz Dębowicz

Uniwersytet Wrocławski

Ponad podziałami – UE i OUBZ w walce
przeciw terroryzmowi i narkotykowym
kartelom
Rosja i Zachód – problemy wzajemnie
porozumienia i dialogu w kontekście
problemów i ambiwalencji w sposobach
percepcji i konceptualizacji świata oraz
samoświadomości
Unia Eurazjatycka – przymusowa
integracja czy innowacyjna organizacja?
Perspektywy rozwoju Unii Eurazjatyckiej
i jego konsekwencje na poziomie lokalnym
i międzynarodowym
Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie
codziennej i telewizji

Mgr Agata Maćkowiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lic. Anna Pająk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lic. Inga Postuła

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lic. Maciej Zaniewicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

TOŻSAMOŚĆ A INTERESY NARODOWE
W KONTEKSTACH WSPÓŁCZESNYCH
(moderator: Dr hab. Zbigniew Rudnicki Prof. UP)
Panel ma w założeniu ocenić przydatność kluczowych koncepcji tożsamości i interesów narodowych w kontekście współczesnych uwarunkowań i zmian w polityce zagranicznej i wewnętrznej. Uczestnicy panelu skonfrontują swoje poglądy na współczesne rozumienie interesu
narodowego w warunkach, z jednej strony, postępującej internacjonalizacji i globalizacji stosunków międzynarodowych, funkcjonowania tradycyjnych aktorów w złożonych strukturach
integracji ponadnarodowej i potrzeby definiowania w tej złożonej rzeczywistości na nowo interesów narodowych i tożsamości zbiorowych, a z drugiej, odradzających się nacjonalizmów
i ambicji imperialnych oraz ruchów opartych na tożsamości religijnej i etnicznej o silnych dążeniach separatystycznych. Na ile adekwatne są nadal tytułowe kategorie pojęciowe w świecie
ponowoczesnym jest aktualnie przedmiotem dyskusji teoretycznych. Widać też, że idee leżące
u podstaw tych pojęć znajdują swoje odbicie w takich wydarzeniach jak ataki terrorystyczne
w USA 11 września 2001, zmiany geopolityczne w Europie po 1989 roku, rozbudowa Paktu
Północno-Atlantyckiego, rozszerzenia Unii Europejskiej po 2004 roku, interwencje w Iraku
i Afganistanie, upadek reżimów dyktatorskich w Afryce Północnej i destabilizacja regionu,
powstanie quasi-państwa islamskiego i jego ekspansja, wojna domowa na Ukrainie i próby
odzyskania przez Rosję pozycji wielkomocarstwowej, które każde z osobna i wszystkie naraz
wpływają na kształtowanie się nowego odczytywania tożsamości i interesów narodowych.
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24 września, godz. 9.00-10.30,
Sala seminaryjna, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Pojmowanie tożsamości mocarstwowej
Rosji przez pryzmat jej interesu narodowego

Uniwersytet Warszawski

Tożsamość narodowa jako czynnik
kształtowania relacji pomiędzy Unią
Europejską a państwami członkowskimi
Autonomiczne agencje regulacyjne UE
w procesie kształtowania tożsamości
europejskiej

Niewykorzystany potencjał polskiej
atrakcyjności

Dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Natalia Kohtamaki

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

Polityka zagraniczna Unii Europej skiej
a interesy państw członkowskich
Tożsamość i interesy narodowe jako
wyznaczniki polityki państw

Prof. dr hab. Stanisław Bieleń

Dr hab. Stanisław Konopacki
Prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Zbigniew B. Rudnicki
Prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie

Dr hab. Arkady Rzegocki Prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY I RUCHY PRAWICY
ANTYSYSTEMOWEJ W KRAJACH ROMAŃSKICH
(moderator: Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas)
Panel poświęcony myśli politycznej przedstawicieli skrajnej prawicy oraz programom wybranych „antysystemowych” ugrupowań politycznych we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii
oraz Rumunii, począwszy od lat 70-tych XX wieku aż po dzień dzisiejszy. Tematy referatów
będą obejmować kwestie słabo rozpoznane w naukowej literaturze przedmiotu, jak koncepcje
polityczne Nowej Prawicy we Francji oraz we Włoszech, współczesnego karlizmu w Hiszpanii, aż po program Europrawicy i eurosceptycznych, prawicowych ugrupowań politycznych we
Francji i Rumunii.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 315, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
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Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Tradycjonaliści w katakumbach. Sytuacja
karlizmu w Hiszpanii współczesnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel
Dr hab. Aleksander Hall

Front Narodowy 1972-2015. Ciągłość
i zmiana

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie

Nacjonalizm romański? Myśl polityczna
francuskiej skrajnej prawicy
Od Europrawicy do Nowej Prawicy –
próba odnowy ideowej Włoskiego Ruchu
Społecznego

Dr Damien Thiriet

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Artur Ławniczak

Rumuńska Nowa Prawica

Uniwersytet Wrocławski

Stosunek francuskiego tradycjonalizmu
do idei praw człowieka na przykładzie
koncepcji Jeana Madirana

Dr Arkadiusz Barut

Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Adam Wielomski

Leon Degrelle – myśl polityczna
Międzywojnia i po Wojnie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

WSPÓŁCZESNE OBLICZE KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ
(moderatorzy: Dr Piotr Bajor, Mgr Dariusz Stolicki)
Podczas panelu konferencyjnego zostaną poruszone kwestie uwarunkowania polityki zewnętrznej krajów Zatoki Perskiej, problem bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej, wpływ
kultury i religii na funkcjonowanie państw położonych przy Zatoce Perskiej i inne.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 316, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Klan Sudajrich, nowa dynastia panująca
w Arabii Saudyjskiej?

Uniwersytet Opolski

Polityka bezpieczeństwa Islamskiej
Republiki Iranu – wybrane elementy

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Michał Hyra
Mgr Agnieszka Miarka

Wpływ nurtu wahhabickiego na politykę
zagraniczną Arabii Saudyjskiej w Drugiej
dekadzie XXI wieku

Mgr Małgorzata Samojedny

Uniwersytet Wrocławski
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Arabska Wiosna jako czynnik wpływający
na politykę zagraniczną Arabii Saudyjskiej

Uniwersytet Wrocławski

Wpływ nuklearyzacji Iranu na poziom
bezpieczeństwa regionu Zatoki Perskiej

Uniwersytet Wrocławski

Lic. Paula Wiśniewska
Lic. Jagoda Włoch

ZARZĄDZANIE W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
(moderator: Dr Katarzyna Marzęda-Młynarska)
Problem badawczy: Adekwatność koncepcji zarządzania do analiz z zakresu stosunków międzynarodowych. Posiadające silne konotacje ekonomiczne pojęcie zarządzania pojawiło się na
gruncie stosunków międzynarodowych pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Koncepcje
tę wykorzystano w próbach uchwycenia istoty zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym pod koniec XX wieku. Celem panelu jest z jednej strony, analiza istoty, uwarunkowań
oraz koncepcji zarządzania funkcjonujących w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych: global governance, good governance, multilevel governanace, z drugiej zaś zainicjowanie dyskusji na temat zasadności posługiwania się tą koncepcją do analiz na gruncie stosunków międzynarodowych.

24 września, godz. 9.00-10.30,
s. 7, Kolegium Śląskie, Al. Mickiewicza 3
Tytuł referatu

Autor/Autorzy

Niestandardowe problemy bezpieczeństwa
międzynarodowego – regulować czy
zarządzać?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Transnarodowe zarządzanie ochroną
środowiska przez instytucje hybrydowe
Dyplomacja i wywiad jako dwa ośrodki
zarządzające polityką zagraniczną
Klasyczne metody rozwiązywania sporów
międzynarodowych oraz ich efektywność
wobec współczesnych konfliktów
Podmioty niepaństwowe w procesie
rozwiązywania sporów i konfliktów
międzynarodowych. Rola aktorów
motywowanych religijnie

Dr Katarzyna Marzęda-Młynarska

Dr Katarzyna Mojska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr Marek Górka

Politechnika Koszalińska

Dr Krzysztof Załucki

Uniwersytet Opolski

Dr Joanna Kulska

Uniwersytet Opolski

Rozwój współpracy międzynarodowej
w zakresie zwalczania terroryzmu regionu
Bliskiego Wschodu

Mgr Paweł Janiec

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie
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Teoria adaptacji politycznej
we współczesnych stosunkach
międzynarodowych – możliwości
zastosowania

Dr Marlena Drygiel

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

— 200 —

24 WRZEŚNIA 2015
SESJA PLENARNA – CZĘŚĆ III
NAUKI O POLITYCE: NAUKI HUMANISTYCZNE
I/CZY NAUKI SPOŁECZNE?
(moderator: Prof. dr hab. Roman Bäcker)
24 września, godz. 11.30-13.30,
Aula Duża, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Tytuł referatu
Nauki o polityce jako dyscyplina, która
winna należeć także do dziedziny nauk
humanistycznych
O fundamentalnej roli interpretacji
Nauki o polityce i ich usytuowanie
w systemie nauk
Nauki o polityce jako dyscyplina nauk
społecznych
Funkcjonalistyczna koncepcja teorii
w ujęciu Talcotta Parsonsa

Autor/Autorzy
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Dr hab. Tadeusz Wallas Prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dr hab. Sylwester Wróbel Prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach
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13.30-14.00
PODSUMOWANIE PRAC
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POLITOLOGII
„ODSŁONY POLITYKI”
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III OGÓLNOPOLSKI KONGRES POLITOLOGII
„ODSŁONY POLIT YKI”
KRAKÓW, 22-24 WRZEŚNIA 2015
PROGRAM RAMOWY
22 WRZEŚNIA 2015

Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33

9.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.20 Powitanie gości
11.20 – 11.40 Wręczenie nagród w konkursach PTNP
11.40 – 12.00 Z historii nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
12.00-14.00 Sesja plenarna – część I
14.30-16.30 Przerwa obiadowa
17.00-19.00 Sesja plenarna – część II
20.00-0.00 Uroczysty bankiet połączony ze zwiedzaniem Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz „Kinem przed północą”

23 WRZEŚNIA 2015

Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Collegium Philologicum, ul. Gołębia 20
Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13
Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3
Pałac Larischa, ul. Bracka 12

9.00-10.30 Sesje panelowe – część I
10.30-11.15 Przerwa kawowa (w miejscu obrad)
11.15-12.45 Sesje panelowe – część II
— 221 —

13.00-15.00 Przerwa obiadowa (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33)
15.00-16.30 Sesje panelowe – część III
16.30-17.15 Przerwa kawowa (w miejscu obrad)
17.15-18.45 Sesje panelowe – część IV
19.00-20.00 Kolacja (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33)
20.30-22.30 Koncert (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33)
22.30-0.00 Nocne zwiedzanie Krakowa

24 WRZEŚNIA 2015

Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2
Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3

9.00-10.30 Sesje panelowe – część V
10.30-11.30 Przerwa kawowa (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33)
11.30-13.30 Sesja plenarna – część III
13.30-14.00 Podsumowanie prac III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii
14.00-15.00 Obiad (Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33)
16.20 Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
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