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INSTYTUT EUROPEISTYKI 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 

tel. (22) 55 20 234, fax. (22) 55 22 941 

e-mail: ie.wdinp@uw.edu.pl 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską Konferencję Naukową w dniu 

20 marca 2013 roku 

 

„Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej 

i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie XX/XXI wieku” 

 

Konferencja organizowana jest przez:      

1)  Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu  Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,   

2) Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 

3) Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej,    

4) Zakład Teorii Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach,   

5) Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie   

 

Konferencja poświęcona jest problematyce wpływu geopolityki na politykę zagraniczną i 

politykę bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej. Po rozpadzie systemu 

dwubiegunowego w 1991 roku wydawało się, że geopolityka nie będzie odgrywała znaczącej roli w 

polityce zagranicznej państwa, jak i w polityce bezpieczeństwa państwa. Przekonanie, że procesy 

globalne zdominują porządek międzynarodowy wskazywało na zmniejszenie roli geopolityki w relacjach 

między państwami. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Ameryce 

Łacińskiej formułuje się inne podejście do geopolityki, które kładzie nacisk na wewnętrzną strukturę 

terytorialno-poznawczą w ramach poszczególnych państw, a nie na stosunki między państwami. 

Interesujące jest zatem, z punktu widzenia teoretycznego i normatywnego, jak i praktyki politycznej, 

odniesienie się do relacji między polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa państw poprzez 

paradygmat geopolityki.  

 Zasadniczym celem konferencji jest potrzeba analizy wpływu geopolityki na politykę zagraniczną 

i bezpieczeństwa państw oraz próba wypracowania syntezy scenariusza rozwoju do możliwych procesów 

wewnątrz podmiotów, które kształtują ład w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.  

   

W programie przewiduje się dyskusje obejmujące następujące zagadnienia: 

I.. Wymiar teoretyczny badań metodologicznych nad wpływem geopolityki na politykę zagraniczną i 

bezpieczeństwa państw 

II. Wpływ geopolityki na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej 

III. Wpływ geopolityki na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej 

 

Warunki uczestnictwa: 

Koszt udziału w Konferencji: 200 PLN. Opłata pokrywa koszty wyżywienia oraz publikację materiałów. 

Termin uiszczenia opłaty za udział w Konferencji, do 10 marca 2013 roku. Numer konta, na które należy 

dokonać wpłaty:  

Bank BPH  39 1060 0076 0000 3300 0061 7068 

Dokonując przelewu prosimy o uwzględnienie nazwy instytucji, którą Państwo reprezentujecie, 

pokrywającą koszt uczestnika, nr NIP oraz podanie nazwy Konferencji: Polityka zagraniczna i 

bezpieczeństwa państw. 
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Miejsce obrad: 

Konferencja odbędzie się dnia 20 marca 2013 roku w sali Brudzińskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

 

Wystąpienia (terminy i wymogi edytorskie) 

Tekst abstraktu wystąpień (1-2 strony) prosimy przesłać do 25 lutego 2013 roku na elektroniczny adres 

organizatorów Konferencji. Teksty wystąpień zaakceptowane przez recenzentów, zostaną opublikowane 

w postaci monografii. 

Pełny tekst wystąpienia, w postaci artykułu naukowego – w przypadku akceptacji abstraktu – należy 

dostarczyć do 10 marca 2013  roku, w formie wydruku papierowego i w wersji elektronicznej na płycie 

CD (lub pocztą elektroniczną). 

Prosimy o teksty o objętości do 15 stron napisane w programie Microsoft Word, czcionką 12 punktową, z 

interlinią 1,5 oraz marginesami 2,5 cm, zaopatrzone w tłumaczenie tytułu oraz abstraktu w języku 

angielskim. 

 

 

 

Kontakt: 

Instytut Europeistyki  

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  

Uniwersytetu Warszawskiego 

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Fax:  22 55 22 941  

E mail: pstawarz9@wp.pl 

 

Rada Programowa: 

Prof. dr hab. Teresa Łoś –Nowak – Uniwersytet Wrocławski 

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Uniwersytet Warszawski 

Dr hab. Józef Tymanowski- Uniwersytet Warszawski 

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – Wojskowa Akademia Techniczna 

Dr Włodzimierz Fehler – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach 

Dr Marcin Stradomski – Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie 

 

Koordynatorzy organizacyjni: 

Mgr Małgorzata Kostun  

Mgr Paweł Stawarz  

kom: 509 077 794  

E mail: pstawarz9@wp.pl 

   

 

 

 
 

 

 


