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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku”

Strona internetowa: http://refugees.whus.pl/
Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Instytutu Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt.
„Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku”.
Konferencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.
Tematyka Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa wobec problemu
uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku” obejmuje następujące zagadnienia:
- modele polityki wobec imigrantów i uchodźców;
- prawo międzynarodowe i ustawodawstwo poszczególnych państw dotyczące imigrantów i
uchodźców;
- prawa człowieka a problem przyjmowania imigrantów i uchodźców obcych kulturowo;
- liczba przyjmowanych imigrantów i uchodźców a bezpieczeństwo państwa;
- koncepcja multikulturalizmu – utopia czy realizm?;
- państwa jednolite narodowo a przyjmowanie imigrantów i uchodźców;
- tożsamość religijna imigrantów i uchodźców a integracja ze społeczeństwem państwa
przyjmującego;
- tożsamość kulturowa imigrantów i uchodźców a integracja ze społeczeństwem państwa
przyjmującego;
- poprawność polityczna a polityka państw europejskich wobec imigrantów i uchodźców;
- polityka migracyjna Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
- Rzeczypospolita Polska wobec imigrantów i uchodźców;
- Unia Europejska wobec imigrantów i uchodźców;
- postawy fundamentalistyczne w państwach Bliskiego Wschodu i Afryce a ich wpływ na
wzrost liczby uchodźców do państw europejskich;
- mocarstwa wobec ekspansji tak zwanego „Państwa Islamskiego”;
- działania militarne na Bliskim Wschodzie a problem uchodźczy;
- organizacje humanitarne (narodowe i międzynarodowe) niosące pomoc uchodźcom;
- partie polityczne i media wobec uchodźców i imigrantów;
- Kościoły i związki wyznaniowe wobec uchodźców.
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Opłata konferencyjna dla uczestników z tytułem doktora, doktora habilitowanego i
profesora wynosi 300 zł, a dla magistrów (doktorantów) 150 zł i zostanie przeznaczona na
pokrycie kosztów recenzowanej publikacji naukowej oraz poczęstunek wraz z obiadem dla
uczestników konferencji. Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 8 kwietnia 2016 r.
Dane do przelewu zostaną przesłane do uczestników przyjętych na konferencję.
Zgłoszenia są przyjmowane do 1 kwietnia 2016 r. Karta zgłoszeniowa znajduje się
w osobnym pliku. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
refugees@whus.pl Organizatorzy zastrzegają przyjęcie wybranych zgłoszeń.

Artykuły

naukowe

należy

przesyłać

do 1
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2016

r.

na

adres

e-mail: refugees@whus.pl Wymogi dotyczące artykułów naukowych znajdują się w osobnym
pliku. Istnieje możliwość przesłania artykułów w języku angielskim. Organizatorzy
zastrzegają sobie również prawo wyboru artykułów do publikacji po recenzji redakcyjnej.
Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres e-mail: refugees@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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