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Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych 

oraz  

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

zapraszają do wzięcia udziału w  
IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH 
 

pt.  
 

Normy, wartości i instytucje we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych  

 

Celem tegorocznej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest 

skupienie uwagi na roli i znaczeniu norm, wartości i instytucji we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznych 

studiów przypadku.  

 Konferencja będzie poświęcona szczególnie: 

 Znaczeniu norm, wartości i instytucji w wyjaśnianiu dynamiki stosunków 

międzynarodowych, w tym w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego i 

gospodarki światowej; 

 Roli instytucji (w ich szerokim rozumieniu) we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych; 

 Znaczeniu norm, wartości i instytucji w odniesieniu do różnych aktorów 

stosunków międzynarodowych (państw, organizacji międzynarodowych, 

transnarodowych, terrorystycznych, religijnych, itp.); 

 Problematyce teoretycznej poświęconej czynnikom niematerialnym; 

 Potencjale i ograniczeniom teorii krytycznych i postpozytywistycznych. 

Konwencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2014 roku w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Koszarowa 3/21, Wrocław).  
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Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej i następnie toczyć się będzie panelach 

tematycznych.  

W związku z tym zapraszamy do zgłaszania propozycji paneli oraz grup dyskusyjnych 

(„roundtable”). W przypadku zgłoszenia kilku paneli o tej samej tematyce mogą zostać 

utworzone sekcje tematyczne. 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.  

Zapraszamy do zgłaszania paneli, referatów i grup dyskusyjnych reprezentujących 

różnorodne spojrzenia na szeroko rozumiane stosunki międzynarodowe w ich 

wymiarze praktycznym i teoretycznym, szczególnie dotyczących takich zagadnień jak:  

1) potencjał i ograniczenia teorii konstruktywistycznej w analizie stosunków 

międzynarodowych; 

2) potencjał i ograniczenia teorii nietradycyjnych (teorie krytyczna, postkolonialna, 

feministyczna, poststrukturalna itp.) w analizie stosunków międzynarodowych; 

3) teoria sekurytyzacji; 

4) znaczenie norm, wartości i instytucji w problematyce bezpieczeństwa 

międzynarodowego i rozwiązywania konfliktów; 

5) znaczenie norm, wartości i instytucji w gospodarce światowej; 

6) znaczenie norm, wartości i instytucji w objaśnianiu polityki zagranicznej różnych 

państw; 

7) rola mediów i komunikacji społecznej w sferze tworzenia norm i wartości we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych; 

8) współczesny kryzys norm, wartości i instytucji; 

9) globalne i regionalne uwarunkowania oraz przejawy funkcjonowania systemów 

instytucjonalnych i normatywnych. 

 Koordynatorzy naukowi Konwencji: 

1/ Prof. Elżbieta Stadtmüller 

2/ Prof. Edward Haliżak  

3/ dr Łukasz Fijałkowski 
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Koordynatorzy organizacyjni: 

1. mgr Sylwia Para – z ramienia Zarządu Głównego PTSM 

2. dr Łukasz Fijałkowski – z ramienia Oddziału PTSM we Wrocławiu 

3. dr Renata Kunert-Milcarz – z ramienia Oddziału PTSM we Wrocławiu 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Propozycje paneli (ewentualnie wraz z uczestnikami, moderatorem i 

dyskutantem) oraz grup dyskusyjnych („roundtable”) można zgłaszać do 6 kwietnia 

2014 roku (na załączonym formularzu zgłoszeniowym). Informacja o ich przyjęciu 

zostanie ogłoszona do 10 kwietnia 2014 roku. Lista paneli zostanie podana na stronie 

internetowej www.ptsm.edu.pl. 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konwencji (od dnia 10 kwietnia 

2014 r.): 

 zgłaszają swoje referaty wybierając odpowiedni panel; 

 zgłaszają swój referat poza wskazaną listą paneli. 

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego załączonego formularza zgłoszeniowego 

(umieszczonego także na stronie internetowej www.ptsm.edu.pl) i przesłanie go do 31 

sierpnia 2014 roku:  

 e-mailem: konwencja@ptsm.edu.pl 
 faxem: 22 553 16 36 
 listownie:  

na adres: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych ul. Żurawia 4/503; 

00-503 Warszawa  (z dopiskiem „Konwencja”) 

Informacje o zaakceptowaniu referatu zgłaszający otrzymają najpóźniej do 15 września 

2014 roku. 

Osoby, których referaty zostały zaakceptowane, proszone są o przysłanie tekstu 

wystąpienia drogą elektroniczną na adres konwencja@ptsm.edu.pl do dnia 15 

października 2014 roku. 
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OPŁATA KONFERENCYJNA 

Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w 

wysokości 500 zł w terminie do 10 października 2014 r. Uczestnicy będący 

członkami Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych uiszczają opłatę w 

wysokości 340 zł (doktoranci – 240zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej 

publikacji pokonferencyjnej.  

 

Konto: PTSM ul. Żurawia 4 s. 503 00-503 Warszawa 

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677 
Dopisek:  „Konwencja 2014” 

  


