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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. 
 

The Polish Political Science Yearbook (PPSY, ISSN 0208–7375) is a leading, open access, peer-reviewed Central European journal on political 

science, international relations, public policy and security studies, published since 1967 (until 1981 as the Polish Round Table). Currently, it is a joint 

initiative of the Professor Czesław Mojsiewicz International Cooperation Fund, the Adam Marszałek Publishing House and the Polish Political 

Science Association. It serves as a forum for academic scholars and professionals. The PPSY aims to present the latest analytical and methodological 

advancements, as well as to promote current work in political science. It offers research and theoretical papers on comparative politics, international 

relations, development studies, security studies, public policy & governance, Polish and Central European politics, political theory, political and 

electoral systems, as well as political communication. The publication is free of charge. The journal does not have article processing charges, editorial 

charges or printing fees. The journal is indexed in: American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES) Online, BazHum, Central 

and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), cejsh.icm.edu.pl, Columbia 

International Affairs Online, Cosmos Impact Factor, Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Library, ERIH Plus, Gale PowerSearch, 

Google Scholar, HeinOnline, IBR Online – International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social 

Sciences, IBZ Online – International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences, ICI Journals Master List, 

International Political Science Abstracts, Open Academic Journals Index, POL–Index (PBN), EuroPub Database, and The Lancaster Index. 
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