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Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki 

Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 

„Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku”.  

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r.  na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. 

Tematyka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo obywatelskie w 

XX i XXI wieku” obejmuje następujące zagadnienia: 

- funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej; 

- aktywność ruchów społecznych; 

- inicjatywy obywatelskie; 

- rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; 

- rozwój idei wolontariatu i działalności charytatywnej; 

- rola Kościołów i związków wyznaniowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego;  

- rola samorządu terytorialnego w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; 

- aktywność partii politycznych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; 

- stosunek elit politycznych wobec aktywności obywatelskiej; 

- koncepcje organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i partii politycznych; 

- charakter transformacji ustrojowej w Polsce a formowanie się społeczeństwa 

obywatelskiego.  

Opłata konferencyjna dla uczestników z tytułem doktora, doktora habilitowanego i 

profesora wynosi 300 zł, a dla magistrów (doktorantów) 100 zł  i zostanie przeznaczona na 

pokrycie kosztów recenzowanej publikacji naukowej oraz poczęstunek wraz z obiadem dla 

uczestników konferencji. Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 8 marca 2016 r.  Dane 

do przelewu zostaną przesłane do uczestników przyjętych na konferencję. 

Zgłoszenia są przyjmowane do 1 marca 2016 r. Karta zgłoszeniowa znajduje się w 

osobnym pliku. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

sokonferencja@whus.pl  Organizatorzy zastrzegają przyjęcie wybranych zgłoszeń.  

Artykuły naukowe należy przesyłać do 1 czerwca 2016 r.  na adres  

e-mail: sokonferencja@whus.pl Wymogi dotyczące artykułów naukowych znajdują się w 

http://sokonferencja.whus.pl/
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osobnym pliku. Organizatorzy zastrzegają, że opublikują wyłącznie artykuły, które uzyskają 

pozytywną recenzję.  

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres e-mail: 

sokonferencja@whus.pl  

Organizatorzy nie zapewniają noclegu uczestnikom konferencji. Uczestnikom 

zainteresowanym noclegiem, organizatorzy polecają Hotel Ibis Budget przy ul. Prof. Ludwika 

Janiszewskiego 2, 71-004 Szczecin, tel. 91 482 24 66. 
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