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Myśleć globalnie, działać regionalnie:
Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych

Kraków, 9-10 listopada 2017 r.

Celem VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest podjęcie tematyki roli
studiów regionalnych (area studies) w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konwencja stawia sobie za
zadanie interdyscyplinarną analizę (charakterystyczną dla area studies) regionalizmu i systemów
regionalnych w stosunkach międzynarodowych.

I. Zakres tematyczny Konwencji: szeroko rozumiane studia regionalne (area studies):
o studia afrykanistyczne;
o studia amerykanistyczne (studia nad Ameryką Północną oraz Ameryką Łacińską);
o studia azjatyckie (blisko- i dalekowschodnie);
o studia europejskie (europeistyka, w tym studia nad Europą Środkowo-Wschodnią);
o studia nad obszarem postradzieckim.
Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje tematyki regionów i systemów regionalnych.

II. Proponowane ujęcia problemu badawczego:
o Analiza genezy regionalizmu w stosunkach międzynarodowych (wymiar bezpieczeństwa i
ekonomiczny);
o Analiza regionalizmu w kategoriach systemowych: państwo – region – system międzynarodowy
(relacja regionalizm i globalizm);
o Regionalność, tożsamość regionalna, konstruowanie regionów;
o Region w kategoriach miejsca i przestrzeni (spaces and places);
o Instytucje regionalne i ich relacje z instytucjami globalnymi (np. ONZ, WTO);
o Regionalizm w polityce zagranicznej państw;
o Analiza porównawcza systemów regionalnych w świecie;
o

Rola teorii w badaniu stosunków międzynarodowych w regionie.
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KWESTIE ORGANIZACYJNE
Konwencja odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku w Krakowie.
Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej i następnie toczyć się będzie panelach tematycznych (lista
paneli dostępna w formularzu zgłoszeniowym). Referaty zgłoszone niezależnie od zaproponowanych paneli
zostaną włączone, w zależności od problematyki, do odpowiednich paneli.
W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie
odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy)

i przesłanie go do 4 października 2017 roku. Zgłoszenia

referatów prosimy dokonywać:
o wybierając odpowiedni panel (w j. polskim lub angielskim);
o zgłaszając referat poza wskazaną listą paneli.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 4
października 2017 r. Uczestnicy będący członkami Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z
opłaconą składką PTSM za 2017 r. i brakiem zaległości za 2016 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł,
doktoranci 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 200zł), studenci 200 zł (studenci będący
członkami PTSM – 100 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod
warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.
Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, Dopisek: „Konwencja 2017”

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na numer 607 242 245 lub na adres poczty
elektronicznej: konwencja@ptsm.edu.pl.
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