INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

ma zaszczyt zaprosić do udziału
w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ
I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYCH
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Konferencja odbędzie się w formule ON-LINE
w dniach 26-27 listopada 2020r.

1. Założenia programowe i cele konferencji
Transgraniczne zagrożenia stanowią złożone wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa. Niejednorodność tego zjawiska sprawia, że staje się ono wyzwaniem dla osób
zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Działalność zogniskowana wokół transgranicznej przestępczości zorganizowanej
szacowana jest na poziomie 5-20% rocznego PKB, a zyski z nielegalnych działań determinują coraz groźniejsze zjawiska przestępczości.
Jednak transgraniczne zagrożenia nie występują tylko w aspekcie przestępczości
zorganizowanej, obejmując szerokie spektrum środowiska bezpieczeństwa m.in. ekologii,
ruchów migracjnych, terroryzmu, proliferacji broni masowej zagłady. Zogniskowanie szerokiej
dyskusji wokół powyższych zagadnień jest niezbędne i potrzebne w obszarze badań nad
bezpieczeństwem.
Celem konferencji jest stworzenie forum dla interdyscyplinarnej dyskusji nad transgranicznymi zagrożeniami bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej w szerokim ujęciu: instytucjonalno-prawnym, politycznym, ekologicznym, społecznym, ekonomicznym, kwestiach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, bronią masowej zagłady oraz
ochrony granic na różnych poziomach bezpieczeństwa – od bezpieczeństwa narodowego po
bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe.
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Konferencja stanowić będzie możliwość wymiany wiedzy, poglądów, doświadczeń
i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków oraz wszystkich
osób, dla których zagadnienia transgranicznych zagrożeń są istotnym punktem odniesienia
w działalności naukowej i badawczej.
2. Proponowany zakres bloków tematycznych
Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-W schodniej w kontekście napływu
imigrantów;
Zagrożenia ekologiczne jako zagrożenia transnarodowe;
Transgraniczna przestępczość międzynarodowa;
Terroryzm;
Broń masowej zagłady;
Wpływ zagrożeń transgranicznych na lokalne systemy bezpieczeństwa;
Polityka migracyjna Polski w obliczu aktualnych wyzwań;
Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego RP;
Prawno-instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa granic;
Funkcjonowanie systemu Schengen;
Globalizacja a transnarodowa przestępczość;
Pokątna ekonomia polityczna a transnarodowa przestępczość.
3. Terminarz organizacyjny
 30.09.2020 - termin nadsyłania propozycji wystąpień
pod adres: konferencja2020@apsl.edu.pl– OBJĘTOŚĆ OD 300 DO 500 SŁÓW
 02.10.2020- informacja o akceptacji referatu;
 20.10.2020 – termin nadsyłania artykułów.
 05.11.2020 – termin płatności;

Wydanie monografii odpowiadającej I poziomowi wykazu wydawnictw MNiSW
planowane jest w 2020 roku
4. Koszt udziału w konferencji
 Czynne uczestnictwo – 400 zł
 Opłata za publikację – 300 zł
Opłatę konferencyjną należy wpłacić na numer rachunku bankowego:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
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W tytule wpłaty należy podać następujące informację:
NUMER SUBKONTA KONFERENCJI: 249-544
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
NAZWA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ WPŁATY
NAZWA KONFERENCJI
PRZELEW Z ZAGRANICY:
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL02124037701111000040680617

5. Komitet organizacyjny
dr Mateusz ZIĘTARSKI– Przewodniczący
dr Izabela SZKURŁAT
dr Wojciech PIESTRZYŃSKI
dr Agnieszka SAŁEK-IMIŃSKA
dr Aneta KAMIŃSKA – NAWROT
dr Joanna GRUBICKA
mgr Patrycja CZERNIEJEWSKA - Sekretarz
mgr Magdalena LESZKIEWICZ
mgr Grzegorz DIEMIENTIEW
mgr Mariusz TEREBECKI

6. Komitet redakcyjny
dr Aneta KAMIŃSKA-NAWROT
dr Mateusz ZIĘTARSKI

Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy
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