Czwartek, 23.04.2015 r.

10.00 – Otwarcie Konferencji

OBRADY PLENARNE

PROGRAM
IV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW
METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH W NAUKACH
O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
nt.

„Jedność i różnorodność
w naukach o bezpieczeństwie i obronności”
zorganizowanych pod Honorowym Patronatem
JM Rektor UPH w Siedlcach
prof. dr hab. Tamary Zacharuk

23-24 kwietnia 2015 r., godz. 10:00
Sala Senatu Pałacu Ogińskich w Siedlcach
ul. Stanisława Konarskiego 2

SESJA 1. Nauki o bezpieczeństwie – aspekty teoretyczne i metodologiczne
10.30-10.50 – prof. dr hab. Ryszard Wróblewski, UPH w Siedlcach,
Wprowadzenie do dyskusji
10.50-11.10 – prof. dr hab. Leszek Fryderyk Korzeniowski, European
Association for Security, Nauka w naukach o bezpieczeństwie
11.10-11.30 – prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, WSPol w Szczytnie,
Bezpieczeństwo narodowe - kwestie ogólne i teoretyczne
11.30-11.50 – prof. dr hab. Sławomir Zalewski, WSPol w Szczytnie,
Dylematy rozwoju nauk o bezpieczeństwie w Polsce
11.50-12.10 – dyskusja
12.10-12.30 – Przerwa kawowa
12.30-12.50 – prof. dr hab. Krzysztof Drabik, AON, Filozofia
bezpieczeństwa jako najogólniejsza teoria bezpieczeństwa personalnego
12.50-13.10 – prof. dr hab. Edmund Szweda, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie,
Bezpieczeństwo najbliżej człowieka
13.10-13.30 – dr Andrzej Urbanek, Akademia Pomorska w Słupsku,
W poszukiwaniu paradygmatu bezpieczeństwa personalnego
13.30-13.50 – dr hab. Henryk Wyrębek, UPH w Siedlcach,
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu
13.50-14.10 – dr Cezary Kalita, UPH w Siedlcach,
Deflacyjne teorie prawdy jako „szansa” nauk o bezpieczeństwie
14.10-14.30 – dyskusja
14.30-15.30 – Przerwa obiadowa

SESJA 2. O potrzebie i możliwościach badania problemów bezpieczeństwa z perspektywy transdyscyplinarnej
15.30-15.40 – prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, UPH w Siedlcach,
Wprowadzenie do dyskusji
15.40-16.00 – prof. dr hab. Janusz Sztumski, Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa im. Korfantego,
Postulat interdyscyplinarności w badaniach społecznych
16.00-16.20 – prof. dr hab. Marek Leszczyński, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Od bezpieczeństwa państwa do
bezpieczeństwa jednostki. Ewolucja w podejściu do badań bezpieczeństwa
16.20-16.40 – prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski,
Socjologiczna rekonstrukcja wzorców badań w obszarze bezpieczeństwa
16.40-17.00 – dyskusja
17.00-17.20 – przerwa kawowa
17.20-17.40 – dr Andrzej Czop, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Budowa i realizacja
programów zapobiegania przestępczości w perspektywie transdyscyplinarnej
17.40-18.00 – ks. dr Józef Kożuchowski, Wyższe Seminarium Duchowne
w Elblągu, Gdańska Szkoła Wyższa, Zagadnienie powszechnie ważnych
norm moralnych a kwestia bezpieczeństwa
18.00-18.20 – dr Anna Orzyłowska, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Czym jest bezpieczeństwo dla współczesnego Polaka: aksjomatem czy imperatywem?
18.20-18.40 – dr Andrzej W. Świderski, UPH w Siedlcach, Podmiotowość człowieka w transydscyplinarnych badaniach nad kulturą bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego
18.40-18.50 – dyskusja
19.00 – Uroczysta kolacja

Piątek, 24.04.2015 r.
SESJA 3. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programów
kształcenia na kierunkach studiów „Bezpieczeństwo…”

9.00-9.20 – Wprowadzenie do dyskusji
9.20-9.50 – dr Mirosław Marciniak, Akademia Humanistyczna im.
A. Gieysztora w Pułtusku, Programowanie celów i efektów kształcenia
w ramach koncepcji krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
9.50-10.10 – dr Maryla Fałdowska, UPH w Siedlcach,
Historia Polski na kierunku studiów „bezpieczeństwo narodowe”
10.10-10.40 – dyskusja
10.40-11.00 – przerwa kawowa
11.00-11.20 – mgr Kamil Kopytowski, UPH w Siedlcach,
Metodologia badań problemów bezpieczeństwa z perspektywy studenta
11.20-11.40 – dr Agnieszka Filipek, UPH w Siedlcach, Dydaktyczne
doświadczenia z realizacji przedmiotu „Metodologia badań bezpieczeństwa"
11.40-12.00 – mgr Irena Żukowska, UPH w Siedlcach, Gdy słowo staje
się bronią... – negocjacje w sytuacjach kryzysowych
12.00-12.20 – mgr Sławomir Wierzbicki, UPH w Siedlcach, System bezpieczeństwa energetycznego a nauki o bezpieczeństwie. Dywersyfikacja
gazowa i naftowa – stan obecny, perspektywy
12.20-12.40 – dyskusja
12.40-12.55 – Podsumowanie konferencji
13.00 – Obiad

w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku
w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach

CELE KONFERENCJI
 Próba bilansu dotychczasowego dorobku teoretycznego i niektórych założeń
metodologicznych w naukach o bezpieczeństwie;
 Wymiana doświadczeń z realizacji projektów badawczych w obszarze
szeroko rozumianego bezpieczeństwa z wykorzystaniem perspektywy
transdyscyplinarnej;
 Omówienie silnych i słabych stron programów kształcenia na kierunkach
studiów „Bezpieczeństwo…”, ze zwróceniem szczególnej uwagi na „metodologię…”

Konferencja organizowana jest z myślą o udziale szerokiego grona
pracowników naukowych i dydaktycznych, reprezentujących różne dyscypliny
naukowe i dziedziny wiedzy, uwzględniające problematykę szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.

Przewidujemy obrady w następujących sesjach:
Sesja I – Nauki o bezpieczeństwie - aspekty teoretyczne i metodologiczne
Sesja II – O potrzebie i możliwościach badania problemów bezpieczeństwa
z perspektywy transdyscyplinarnej
Sesja III – Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programów kształcenia
na kierunkach studiów „Bezpieczeństwo…”.
Komitet Naukowy Konferencji
• prof. dr hab. Janusz Sztumski – Honorowy Przewodniczący
• prof. dr hab. Ryszard Wróblewski – Przewodniczący
• prof. dr hab. Marian Cieślarczyk
• prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
• prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
• prof. dr hab. Romuald Kalinowski
• prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
• prof. dr hab. Leszek F. Korzeniowski
• prof. dr hab. Elżbieta Królak
• prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
• prof. dr hab. Jan Maciejewski
• płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek
• dr hab. Mirosław Minkina
• prof. dr hab. Jacek Pawłowski
• prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
• płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski
• płk dr hab. Tadeusz Szczurek
• dr Andrzej Urbanek

Komitet Organizacyjny
• dr Agnieszka Filipek – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
• dr Beata Czeluścińska
• dr Andrzej W. Świderski
• dr Dorota Zbroszczyk
• mgr Joanna Ważniewska
• mgr Daria Krzewniak
• mgr Łukasz Ciołek
• mgr Sławomir Wierzbicki
Sekretariat
- dr Agnieszka Filipek, tel. 505 135 157
- mgr Joanna Ważniewska, tel. 606 810 373
- dr Dorota Zbroszczyk, tel. 607 910 881

Informacje organizacyjne
• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie
dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem wystąpienia i
streszczeniem do dnia 31 marca 2015 r. na adres: ivwarsztaty@wp.pl

• Opłata konferencyjna wynosi 390 zł (bar kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja,
recenzowana publikacja). Wpłaty prosimy wnosić do 3 kwietnia 2015 r., na
rachunek bankowy PTNB:
Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
PKO BP nr 66 1020 4476 0000 8302 0319 2689
W tytule opłaty proszę wpisać:
- nazwisko i imię oraz dopisać „Opłata konferencyjna: Warsztaty 2015”.
Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę prosimy o podanie
następujących danych:
- nazwa instytucji,
- dokładny adres instytucji,
- NIP instytucji,
- oraz treść tytułu wpłaty.
• Rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod wskazanymi adresami:
Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;

Hotelu „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 025 644 30 00,
fax: 25 644 74 82;
Hotelu „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel./fax: 25 644 04 33;
Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01
• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 10.04.2015
• Organizatorzy

konferencji

zapewniają

publikację

materiałów

pokonferencyjnych. Tekst artykułu do 20 stron wraz ze słowami kluczowymi w
języku polskim i angielskim oraz ze streszczeniem w języku polskim i
angielskim należy złożyć do 30 września 2015 roku (plik w formacie MS
Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony,
bibliografia na końcu tekstu).

• Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:
dr Agnieszki Filipek, tel. 505 135 157, afilipek@poczta.onet.pl
dr Doroty Zbroszczyk, tel. 607 910 881, d.zbroszczyk@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa
w
IV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATACH
METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH W NAUKACH
O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
nt.
„Jedność i różnorodność
w naukach o bezpieczeństwie i obronności ”

1. Nazwisko i Imię………………………………………………………………………………………………..
2. Tytuł i stopień naukowy…………………………………………………………………………………….
3. Tytuł referatu/wystąpienia…………………………………………………………………………………
4. Abstrakt………………………………………………………………………………………………………..……………………………
5. Miejsce pracy (z dokładnym adresem pocztowym) i pełniona funkcja……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6.Kontakt: e-mail ………………………………………............ telefon…………….....................
7.Forma udziału w konferencji:
□ wygłoszenie referatu

□ referat do publikacji □ uczestnictwo bierne

8.Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna, na którą ma być wystawiona
faktura za udział w konferencji.
Nazwisko uczestnika /Nazwa instytucji ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………………………………………………………….
Upoważniam Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie do wystawienia rachunku za udział w
ww. konferencji bez podpisu odbiorcy.
Życzenia i uwagi: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika konferencji
……………..........................................

