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Zaproszenie na seminarium PPSY 2022
Samorządy w obliczu zagrożeń i bezpieczeństwa międzynarodowego
9th International Asian Congress
Redakcja Polish Political Science Yearbook, Urząd Miasta Torunia oraz Fundacja Wspierania Współpracy
Międzynarodowej im. Prof. Czesława Mojsiewicza serdecznie zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na seminarium
naukowe poświęcone funkcjonowaniu instytucji samorządowych w Polsce oraz innych państwach świata
w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Mile widziane są zgłoszenia analizujące zagadnienie
z perspektywy politologicznej, prawnej, socjologicznej, polityki publicznej, administracji i stosunków
międzynarodowych. Pokłosiem spotkania będzie publikacja artykułów uczestników w kolejnych numerach PPSY,
dlatego prosimy o przygotowanie prac pisemnych w j. angielskim zgodnie z instrukcjami dla autorów.
Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać do sekretarz redakcji mgr Kamili Rezmer-Płotki na adres
ppsy.editors@gmail.com do 6 maja 2022 roku.
Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na materiały dla uczestników,
obiad po seminarium oraz dofinansowanie kolejnych numerów czasopisma.
Celem seminarium „Samorządy w obliczu zagrożeń i bezpieczeństwa międzynarodowego” jest m.in.:
•
•
•
•
•
•

podsumowanie działalności organizacyjnej samorządów w kontekście bezpieczeństwa,
identyfikacja teoretycznych i praktycznych problemów administracji samorządowej na rzecz bezpieczeństwa,
analiza zasad zarządzania kryzysowego samorządów,
badanie kwestii bezpieczeństwa w kontekście wyborów samorządowych,
prezentacja badań w zakresie komunikacji kryzysowej samorządów,
refleksja naukowa nad innymi powiązanymi tematami.
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