
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Warszawski, 

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową Młodych Badaczy pt. „Wyzwania dla Europy”, 

która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim.  

 

 

Cel i tematyka konferencji 

 

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, w szczególności doktorantów i doktorów, 

prowadzących badania związane z szeroko rozumianą problematyką europejską. 

Przedmiotem dyskusji będą wyzwania stojące przed współczesną Europą, ich określenie 

oraz opracowanie metodologii ich badania. Wydarzenie organizowane jest przy współudziale członków 

Team Europe – ekspertów Komisji Europejskiej w Polsce. 

Konferencja ma przyczynić się do ożywienia debaty związanej z wyzwaniami 

i zagrożeniami dla Europy, które w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej 

są kwestiami niezwykle istotnymi, wymagającymi podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych 

działań.  

Konferencję rozpocznie panel plenarny, w którym będą uczestniczyć zaproszeni eksperci. 

W ich gronie znajdą się m.in.: prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego), 

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Artur Nowak-Far 

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Mikołaj Cześnik (Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej)  oraz dr hab. Piotr Broda-Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).  

Do udziału w dyskusji w panelach tematycznych zapraszamy młodych naukowców, 

którzy zaprezentują podejmowane w badaniach zagadnienia istotne dla współczesnej Europy 

z perspektywy: 

 politycznej, 

 gospodarczej, 

 społecznej i kulturowej. 

 

 

Konferencję Naukową Młodych Badaczy 

„Wyzwania dla Europy” 

11 czerwca 2015 r.  

Uniwersytet Warszawski 



 
Rada Naukowa 

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski) 

prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski) 

prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego) 

prof. dr hab. Ewa Latoszek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 

prof. dr hab. Mikołaj Cześnik (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski) 

dr hab. Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski) 

dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) 

dr hab. Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski) 

 

Komitet Organizacyjny 

dr hab. Marta Witkowska  – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

dr Marta Jas-Koziarkiewicz – sekretarz Komitetu Organizacyjnego 

dr Jan Misiuna – członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Aleksandra Daniluk – członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Marta Dobrzycka – członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Aleksandra Kułaga – członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Marta Rojewska – członek Komitetu Organizacyjnego 

mgr Małgorzata Smutek – członek Komitetu Organizacyjnego  

  

 Formularz rejestracyjny 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza 

rejestracyjnego on-line: https://docs.google.com/forms/d/1RdSPqyrsuY_6K-

b9sS2nUyjCLNOTu4-h3WRcpTqlQaw/viewform 

 W formularzu należy podać temat zgłaszanego referatu oraz abstrakt (mak. 200 słów). 

Formularz należy wypełnić do 15 kwietnia 2015 r. 

 Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatorów uczestnicy zobowiązani będą do przesłania 

w formie pliku pdf na adres konferencja.ptse@gmail.com konspektu artykułu zawierającego 

m.in. cel artykułu, przedmiot, problemy, hipotezy, metody badawcze. Stanie się on podstawą 

do dyskusji w trakcie paneli tematycznych. 

  

Opłata konferencyjna 

 Koszt udziału w konferencji wynosi 100 PLN, dla członków PTSE 80 PLN. 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu oraz transportu. 

https://docs.google.com/forms/d/1RdSPqyrsuY_6K-b9sS2nUyjCLNOTu4-h3WRcpTqlQaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1RdSPqyrsuY_6K-b9sS2nUyjCLNOTu4-h3WRcpTqlQaw/viewform


 Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić do 30 kwietnia 2015 r., po uprzednim 

potwierdzeniu mailowym przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów. Informacja o numerze 

konta zostanie podana przez Organizatorów po przyjęciu zgłoszenia. 

 

Uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza 

Organizatorzy przewidują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w konferencji dla pracowników 

naukowych, doktorantów i studentów. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze 

wolnego słuchacza proszone są o przesłanie informacji drogą mailową do Organizatorów 

na adres: konferencja.ptse@gmail.com (bez wypełniania formularza).  

 

Dane kontaktowe 

E-mail: konferencja.ptse@gmail.com 

 

Publikacja 

Nadesłane przez uczestników artykuły zostaną opublikowane w czasopismach naukowych, 

m.in. w: „Przeglądzie Europejskim”, „Studiach Wschodnioeuropejskich”, „Unii Europejskiej.pl”, 

„Studiach Europejskich” oraz „Roczniku Integracji Europejskiej”, po pomyślnym przejściu procedur 

redakcyjnych. 
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Organizatorzy 

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Warszawski 

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

 

 

 

Współorganizatorzy 

Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Instytut Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 

Data i miejsce konferencji 

 

Język konferencji 

 

Język konferencji 

 

Polski 

Język konferencji 
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Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego, 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Wydarzenie organizowane we 

współpracy z Team Europe 

 

Język konferencji 

 

Patronat medialny 

 

Język konferencji 

 


