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Aktywnosć ́naukowa poza WNS

Publikacje naukowe

Granty i projekty

Studenci i doktoranci

Wydarzenia wydziałowe

Popularyzacja nauki



     Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pozytywnie oceniła wniosek koordynowany
przez dr Mateusza Karolaka z Instytutu Socjologii i przyznała Wydziałowi Nauk
Społecznych UWr 345 tysięcy złotych na realizację projektu: Everyone is welcome.
Kompleksowy program rekrutacji i integracji zagranicznych studentów i kadry na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W ramach projektu na WNS UWr powstanie tzw. „Welcome Center” czyli miejsce
pierwszego kontaktu, w którym wszyscy studiujący i pracujący na wydziale obcokrajowcy
otrzymają profesjonalną i kompleksową pomoc w kwestiach natury administracyjnej.  
   Oprócz tego przez kolejne dwa lata podjętych zostanie szereg działań mających na celu
integrację międzynarodowej i polskiej społeczności WNS UWr. Zaplanowane zostały m.in.
warsztaty komunikacji międzykulturowej oraz „Design Thinking”, stworzenie
wydziałowego „Mentoring Teamu”, a także regularne wydarzenia integracyjne poza
murami uczelni. 
     W ramach promocji studiów anglojęzycznych na WNS UWr zostanie stworzona również
seria filmów informacyjno-promocyjnych oraz wirtualne spacery po obiektach Wydziału i
Uniwersytetu.
  W konkursie złożono 181 wniosków a finansowanie otrzymało 39 z nich. Zespół
koordynatorów studiów anglojęzycznych na WNS: dr hab. Jarosław Jarząbek, prof. UWr
Katarzyna Kajdanek, dr Michał Kuś, dr Marcin Koczan, dr hab. Magdalena Ratajczak, prof.
UWr, dr Paula Wiśniewska. Koordynator projektu: dr Mateusz Karolak. 

W Y D A R Z E N I A  W Y D Z I A Ł O W E :

K O N F E R E N C J E ,  D E B A T Y ,

S E M I N A R I A
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Zapraszamy do odwiedzenia odświeżonej strony Wydziału Nauk Społecznych!

https://wns.uni.wroc.pl/
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Instytut Politologii

    17 marca 2021 roku odbyła się otwarta dyskusja na
temat przyszłości Europy pt. W stronę "mojej" Unii
Europejskiej. Celem webinarium było przybliżenie jego
uczestnikom najpilniejszych wyzwań stojących obecnie
przed Europą, a także poznanie oczekiwań, jakie
formułują wobec „swojej” Unii Europejskiej.
Organizatorami wydarzenia są Instytut Politologii,
Instytut Studiów Międzynarodowych we współpracy z
Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej
we Wrocławiu, Team Europe. 

   Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosił studentki i doktorantki oraz
studentów i doktorantów do udziału w XVIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji
Politics and Society in Central and Eastern Europe, która odbyła się zdalnie 21 maja 2021
roku. Temat tegorocznej konferencji to Politics, economics, and ethics of the current states
of emergency. Celem wydarzenia była prezentacja wyników badań młodych badaczy/ek
zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Europie Środkowej i
Wschodniej.

   15 maja 2021 roku odbyły się Wirtualne Drzwi Otwarte Instytutu Politologii, które były
okazją do przybliżenia kandydatkom i kandydatom kierunków studiów prowadzonych w
naszym instytucie: politologii, zarządzania projektami społecznymi oraz zarządzania
bezpieczeństwem państwa. Wydarzenie przybrało formę transmisji na żywo na Facebooku
– w jego trakcie osoby pracujące i studiujące w instytucie odpowiedziały również na
pytania kandydatek i kandydatów.

Link do spotkania: https://bit.ly/3uPtt2e 

  Instytut Politologii oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - Oddział Wrocław
zorganizowały pierwsze wydarzenie z cyklu Granice Polityki, w ramach którego zaproszeni
goście pomagają lepiej zrozumieć się zdarzenie i grupy społeczne, które często znajdują się
na peryferiach systemów politycznych. W ramach pierwszego spotkania, które miało
miejsce 20 maja 2021 roku rozmawialiśmy z dr. Przemysławem Witkowskim o jego
najnowszej książce pt. Laboratorium Przemocy. Polityczna historia Romów. Wydarzenie
poprowadził dr Mateusz Zieliński. 

Spotkanie zorganizowano w formule Facebook Live: https://bit.ly/3g1w0AV 

https://bit.ly/3uPtt2e
https://bit.ly/3uPtt2e
https://bit.ly/3g1w0AV
https://bit.ly/3g1w0AV
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   25 maja 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowej pt. Urban Policy System in the
Strategic Perspective - from V4 to Ukraine. Diagnosis and Recommendations, zorganizowana przez Instytut
Politologii. Wydarzenie jest próbą podsumowania blisko trzyletniego projektu badawczego Urban Policy
System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine, którym kieruje dr Kamil Glinka. Pierwsza,
inaugurująca konferencja, organizowana jeszcze w wersji stacjonarnej, miała miejsce w listopadzie 2019 r.
Dzięki wparciu finansowemu International Visegrad Fund (Visegrad+ Grant), zespół badaczy z Polski, Czech,
Węgier, Słowacji oraz Ukrainy dokonał analizy szans i barier rozwoju urban governance w Europie Środkowej i
Wschodniej. Udział w konferencji zapowiedzieli reprezentanci Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze,
Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Segedyńskiego, Uniwersytetu Trnawskiego, Narodowej
Akademii Administracji Publicznej Ukrainy, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. W czasie obrad zaprezentowane zostaną rezultaty projektu opublikowane przez
wydawnictwo Peter Lang w formie monografii pt. Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to
Ukraine.

Link do publikacji: https://bit.ly/3fOKRQt 

   Interdyscyplinarna Letnia Szkoła Demokracji, która odbędzie
się 12-18 września 2021 roku, to jedyne w swoim rodzaju
połączenie interdyscyplinarnej letniej szkoły z networkingiem.
Szkoła letnia przeznaczona jest dla uczestników z Polski i
zagranicy. W wydarzeniu może wziąć udział 20 doktorantów/ek:
10 z Uniwersytetu Wrocławskiego i 10 z instytucji z całego
świata reprezentujących różne dziedziny: nauki polityczne,
socjologię, historię, prawo, filozofię, nauki o komunikacji
społecznej i mediach, a także matematykę, informatykę czy
ekonomię, których zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół demokracji. Wybór uczestników odbywa się w drodze
konkursu – dokonana zostanie ocena abstraktów
proponowanych prezentacji. Abstrakty należy przesyłać na
adres summerschool@uwr.edu.pl – termin zgłoszeń upływa 10
lipca 2021 r.

Więcej informacji: https://bit.ly/3z7u6HM 

Instytut Filozofii

   19 kwietnia 2021 roku odbyło się seminarium Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego pt. Przyswojenie w filozofii medycyny, polityki i sztuki. Podczas wydarzania
online referaty wygłosiło czworo prezenterów: dr Agnieszka Bandura (Zakład Estetyki IF), mgr
Emilia Jeziorowska (Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury UWr), dr Urszula Lisowska
(Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej IF) oraz dr Wojciech Mackiewicz (Zakład
Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu). Wystąpienia poruszały takie zagadnienia jak kategoria mimesis, strategia
détournement (przechwycenia), pojęcia oikeiôsis i oikeios oraz metafory dyskursu medycznego.
Zapis seminarium można obejrzeć na profilu „Filozoficzny Wroclaw” w serwisie You Tube.

Zapis spotkania: https://bit.ly/3ief3pt 

https://bit.ly/3fOKRQt
https://bit.ly/3fOKRQt
https://bit.ly/3z7u6HM
https://bit.ly/3ief3pt
https://bit.ly/3ief3pt
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    4 maja 2021 roku Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zorganizował
wykład dr. Antoniego Płoszczyńca (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie). Odczyt pt. Związek ascezy z kulturą i człowieczeństwem w filozofii Henryka
Elzenberga odbył się online, na platformie MS Teams.

   18 maja 2021 roku, w ramach spotkań Oddziału
Wrocławskiego PTF, wykład online wygłosił dr Zbigniew
Pietrzak (Zakład Ontologii i Filozofii Przyrody IF). W
wystąpieniu pt. Ptaki w kulturze człowieka – od mitów i
sztuki do nauki dr Pietrzak przedstawił sposoby
postrzegania ptaków na przestrzeni dziejów,
przekształcenie dyskursu mitologicznego o ptakach w
nowoczesny dyskurs naukowy oraz rolę ptaków w
kulturze. 

   28 maja 2021 roku w ramach spotkań Oddziału Wrocławskiego PTF, wykład online wygłosił
dr John Preston Stovall (Uniwersytet Hradec Králové). Wystąpienie poświęcone było ewolucji
ludzkiego poznania. W swoim referacie dr Preston Stovall posłużył się filozoficznymi
narzędziami, by przeanalizować najnowsze badania w antropologii ewolucyjnej, prymatologii,
neuro-nauce i psychologii porównawczej.

   MILPA Collaboratory to sieć współpracy artystów, naukowców i aktywistów. Swoją nazwę
zawdzięcza azteckiej technice, powszechnej w Ameryce Środkowej. Milpa opiera się na
współdziałaniu i splątaniu różnych gatunków i grup społecznych, będąc przeciwieństwem
monokulturowej eksploatacji ziemi i środowiska. W dniach 27-30 maja 2021 roku odbyła się
pierwsza część projektu zatytułowana The Language of Water. Program obejmował wystawę,
warsztaty i prelekcje realizowane w wyjątkowej przestrzeni i okolicy kościoła pw. św. Jana
Nepomucena w Parku Szczytnickim, udostępnionej organizatorom przez Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego. W inauguracji projektu 27 maja wzięli udział Ambasadorzy Dialogu,
działający przy WCRS. Otwierającą prelekcję wygłosili dr Agnieszka Bandura z Zakładu Estetyki
- należąca również do Zespołu Ambasadorów Dialogu - dr Urszula Lisowska z Zakładu Filozofii
Społecznej oraz Diego Gutierrez-Valladares, doktorant w Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dr Bandura była również współautorką wykładu audio-
wizualnego pt. Co ślina na język... odtwarzanego w trakcie wystawy. 

   Instytut Filozofii był współorganizatorem międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji
Beyond Languge 2021 31 maja – 01 czerwca 2021. To cykliczne wydarzenie, które w tym roku
zostało zorganizowane online, jest skierowane do młodych badaczy i badaczek. Z ramienia
Instytutu Filozofii w konferencji wzięła udział dr Urszula Lisowska (Zakład Filozofii Społecznej i
Politycznej), która wygłosiła referat pt. Politics beyond Language. Towards the Sensualities of
Voice and Taste. Oprócz Instytutu Filozofii, organizatorami konferencji były Kolegium
Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut
Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jednostki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Sapienza w Rzymie i
Uniwersytetu w Bukareszcie, jak również Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu.



W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA
 W

Y
D

Z
IA

Ł
O

W
E

Instytut Socjologii
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   Na IV Forum Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego w dniach 23-28
lutego 2021 roku Instytut Socjologii reprezentował dr Mateusz Karolak, który w
referacie pt. From Supporters to Activists. The Case of the Young Poles Supporting
the Right-Wing Movement przedstawił wyniki badań realizowanych wraz z dr Justyną
Kajtą oraz dr hab. Adamem Mrozowickim, prof. UWr w ramach projektu Prawicowy
populizm wśród młodych Niemców i Polaków: Analiza biograficznych motywów
wsparcia partii i organizacji prawicowych, finansowego przez Polsko-Niemiecką
Fundację na rzecz Nauki. 

   W dniach 26 marca, 23 kwietnia i 21 maja 2021 roku miało miejsce Seminarium
Metodologii Teorii Ugruntowanej z udziałem m.in. prof. dr. hab. Krzysztofa Tomasza
Koneckiego i dr hab. Anny Kacperczyk, prof. UJ. W trakcie trzech spotkań poddano
analizie według założeń teorii ugruntowanej wywiad z Małgorzatą, który
przeprowadziła dr Agata Krasowska w ramach badań do projektu PREWORK.

   23 marca 2021 roku dr Justyna Kajta, dr Mateusz Karolak oraz dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
współorganizowali międzynarodowe warsztaty pt. Right wing radicalism among young people in Germany and
Poland. Punktem wyjścia do dyskusji z zaproszonymi gośćmi m.in. prof. Davidem Ostem oraz prof. Janem
Kubikiem stały się artykuły przygotowane przez polsko-niemiecki zespół projektu "Prawicowy populizm wśród
młodych Niemców i Polaków: Analiza biograficznych motywów wsparcia partii i organizacji prawicowych”.
Projekt kierowany na UWr przez dra Karolaka, jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. 

    Na pierwszym spotkaniu 30 marca 2021 roku w ramach seminariów
Digital inquiries culture, economy, society (DICE’S) doktorant Azad
Haydarov, przedstawił swoje wprowadzenie do zagadnienia
cyfrowego nomadyzmu. Tytuł seminarium to Sufferings of Digital
Nomads: from disciplining work/leisure boundaries to transnational
gentrification. 

   22 kwietnia 2021 roku odbyło się XXI Międzynarodowe Seminarium z cyklu Metodologia badań
systemów społecznych. Jest to cyklicznie realizowane wydarzenie naukowe, które skupia
specjalistów, ekspertów, praktyków, naukowców, którzy zajmują się problematyką grup
dyspozycyjnych. Ostatnie spotkanie poświęcone było Społecznym uwarunkowaniom
przestępczości w grupach dyspozycyjnych. Prelegentem był dr Zygmunt Dudek z Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Tematyką wystąpienia była przestępczość w
policji, która tak jak i w pozostałych grupach dyspozycyjnych jest zjawiskiem realnym i stanowi
problem społeczny, który w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego obywatela.
Organizatorami i współorganizatorami cyklu są Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych IS UWr,
Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr, Sekcja Socjologicznych Problemów
Bezpieczeństwa Narodowego PTS, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego,
Akademickie Koło Naukowe „Security&Society” IS UWr, oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne –
Oddział Wrocławski, Zakład Socjologii Edukacji IS UWr, Zakład Socjologii Ogólnej IS UWr. 



   W dniach 27-28 maja 2021 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. City
and Cityness in Central Eastern Europe. Prezentacje i dyskusje koncentrowały się
wokół następujących pytań: Jak zdefiniować miasto
środkowo(wschodnio)europejskie? Jakiego rodzaju przekształcenia naznaczyły 30
lat transformacji miast w Europie Środkowo-Wschodniej? Czy kluczem do
interpretacji miejskości w regionie może być doświadczenie postsocjalizmu? Jak
pandemia koronawirusa wpływa na sytuację migrantów i migrantek w Europie
Środkowo-Wschodniej? Na czym polega urbanizacja antykomunistyczna?
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Socjologii Miasta I Wsi Instytutu
Socjologii UWr. 
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    27 kwietnia 2021 roku odbyło się seminarium DICE’S pt. Critical Inquiry into the Platform Labour Unrest in post-
Soviet countries. Doktorant Vusal Khalilov opowiedział o pracowniczych niepokojach wokół pracy platformowej na
obszarze post-sowieckim.

   W dniach 13-14 maja 2021 roku odbyła się I Międzynarodowa  konferencja online pt. Digital realities: work,
mobilities, and new opportunities and risks in Central and Eastern Europe in the (post)pandemic period.
Konferencja jest związana z projektem "COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i
strategie sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego", finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki w Polsce.

   Konferencja międzynarodowa pt. Border Seminar 2021: (Re)Thinking Border Studies / Communication across
Borders, miała miejsce w dniach 25-27 maja 2021 roku. W czasie konferencji wystąpienie pt. COVID-19 pandemic
and the social boundaries of work: what can we learn so far? wygłosił dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr,
współautorzy: dr Markieta Domecka, dr Karol Muszyński i prof. Valeria Pulignano  z CESO KU Leuven.

   10 i 11 czerwca odbyła się konferencja naukowa pt. Zmagania z codziennością w
czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z
niepewnością, organizowaną w trybie zdalnym. Konferencja była zaproszeniem do
szerszej refleksji, także interdyscyplinarnej, nad strategiami przyjmowanymi przez
jednostki i rodziny w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość.

22 czerwca 2021 roku prof. Siarhei Liubimau z Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie i dr. Vasil
Navumau z Polskiej Akademii Nauk opowiedzą o cyfrowej stronie obecnych protestów na Białorusi. Zapraszamy
na seminarium DICE’S pt. The Last European Dictatorship Or Platformization Frontier? Platforms and
Infrastructures of Political Power In 2020 Belarus.  

Link do wydarzenia: https://bit.ly/359oYou 

https://bit.ly/359oYou
https://bit.ly/359oYou
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Instytut Studiów

Międzynarodowych

      Miło nam poinformować o tym, że od kwietnia 2021 roku na Portalu Czasopism Naukowych działa
nowa strona internetowa czasopisma „Wschodnioznawstwo”. Zapraszamy do zapoznania się ze
stroną oraz z najnowszym numerem czasopisma. 

Link do czasopisma: https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/ 

  25 lutego 2021 roku dr Michał Piekarski był jednym z
moderatorów seminarium naukowego Zapomniane morze?
Polska-Bałtyk, które odbyło się w formie zdalnej.
Organizatorami spotkania były Centrum Studiów i Edukacji na
Rzecz Bezpieczeństwa UWr, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
AWL, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii
Marynarki Wojennej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, Katedra
Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie WPAiE UWr, Zakład
Studiów nad Bezpieczeństwem ISM UWr, Zakład Socjologii Grup
Dyspozycyjnych IS UWr, Zakład Socjologii Edukacji IS UWr.
Intencją organizatorów tego przedsięwzięcia było stworzenie
płaszczyzny dyskusji pomiędzy specjalistami reprezentującymi
rożne perspektywy zawodowe, poświęconej cywilnym i
wojskowym aspektom bezpieczeństwa morskiego państwa.
Podczas seminarium omawiane były zagadnienia związane z
gospodarką morską, bezpieczeństwem energetycznym, rolą
współczesnych sił zbrojnych oraz perspektywami rozwoju
Marynarki Wojennej.

    17 marca 2021 roku Instytut Studiów Międzynarodowych i Instytut Politologii UWr zorganizowały otwartą
debatę W stronę mojej Unii Europejskiej poświęconą przyszłości wspólnoty. Celem webinarium było
przybliżenie jego uczestnikom najpilniejszych wyzwań stojących obecnie przed Europą, a także poznanie
oczekiwań, jakie formułują wobec „swojej” Unii Europejskiej. W webinarium wzięli udział przedstawiciele
Biura Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Z ramienia Instytutu Studiów Międzynarodowych wystąpili: dr Justyna Bokajło, Zrównoważone
zarządzanie gospodarcze i finansowe, dr Monika Paradowska, Europejski Zielony Ład, dr hab. Patrycja
Matusz, prof. UWr, Polityka migracyjna. Dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr był moderatorem panelu
„Jaka wspólnota polityczna?”. 

   29 kwietnia 2021 roku Instytut Studiów Międzynarodowych gościł na wykładzie online dr Simonę R. Soare,
analityczkę z Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem. Dr Soare zajmuje się polityką
bezpieczeństwa, bezpieczeństwem transatlantyckim oraz stosunkami UE-NATO. Przed rozpoczęciem pracy
w EUISS dr Soare pracowała jako doradczyni wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego w kadencji
2015-2019 a także jako analityk w rumuńskim Ministerstwie Obrony.

Publikacje dr Simony R. Soare: https://bit.ly/3cfqaKY 

https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/
https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/
https://bit.ly/3cfqaKY
https://bit.ly/3cfqaKY


panel I. Konflikt rosyjsko-ukraiński jako czynnik bezpieczeństwa
regionalnego (moderatorka: dr hab. L. Leszczenko, prof. UWr);
panel II. Transformacja systemu bezpieczeństwa międzynarodowego:
wymiar globalny i regionalny (moderator: dr M. Koczan);
panel III. Wielowymiarowość bezpieczeństwa międzynarodowego we
współczesnych warunkach (moderatorka  dr H. Giebień). 

dr hab. Renata Duda, What can Ukraine expect from President Joe Biden?
dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr, Права людини під час війни.
Ситуація в Україні в оцінці Freedom House, Human Rights Watch і Amnesty
International в 2014-2020 роках;
dr Marcin Koczan, Polish gas security - decade of crucial changes;
dr Helena Giebień, Bezpieczeństwo informacyjne Republiki Białoruś.

   13 maja 2021 roku po raz siódmy odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa pod tytułem Ukraina w warunkach transformacji międzynarodowego
systemu bezpieczeństwa. Tradycyjnym miejscem obrad konferencji jest
Uniwersytet Lwowski, jednak ze względu na trwające ograniczenia
epidemiologiczne, konferencja odbyła się po raz drugi w formacie online.
Tegoroczne obrady konferencji zostały poświęcone obchodom 360-lecia
Uniwersytetu Lwowskiego i były objęte patronatem honorowym JM Rektora
Uniwersytetu Lwowskiego, prof. Wołodymyra Melnyka. Tegoroczne obrady
konferencji przebiegały w trzech panelach, moderatorami których ze strony
polskiej byli reprezentanci ISM UWr:

   Naukowcy z ISM UWr wygłosili także referaty na następujące tematy:

   Debiutem naukowym na konferencji były wystąpienia mgr Olhi Tarnavskiej -
doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk o Bezpieczeństwie, referat pt. Komunikacja
strategiczna Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polsce i Republice
Federalnej Niemiec oraz studenta kierunku stosunki międzynarodowe,
Jarosława Jana Pobihona, referat pt. Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego - Przegląd
trójstronnych relacji w kontekście powołania nowego formatu.
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     15 maja 2021 roku zespół reprezentujący Instytut Studiów Międzynarodowych w składzie: dr hab.
Renata Duda, mgr Katarzyna Kvapilíková, dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr, dr hab. Andrzej Polus,
prof. UWr, dr Marcin Koczan wziął udział w VII Wrocławskim Biegu Akademickim, imprezie
organizowanej przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dochód z pakietów
startowych w całości został przekazany na wsparcie Janka, podopiecznego Fundacji "Wrocławskie
Hospicjum dla Dzieci", który od urodzenia choruje na mukowiscydozę.

Więcej o projekcie: https://bit.ly/3uWe6EV 

   14 maja 2021 roku Instytut Studiów Międzynarodowych gościł Grzegorza Lityńskiego, wykładowcę
fotografii dokumentalnej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, kuratora wystawy "Lonka" w Polsce.
Projekt fotograficzny "Lonka" rozpoczął się w roku 2019 i do tej pory wzięło w nim udział 275 fotografów
w 30 krajach świata, obejmuje on ostatnich Ocalonych z Holocaustu. Wśród fotografów, którzy przyczynili
się do powstania projektu „Lonka” jest wielu uznanych profesjonalistów, zdobywców World Press Photo
czy nagrody Pulitzera: Carol Guzy z „Washington Post”, francuski fotograf Patrick Zachmann z
renomowanej agencji Magnum, Gilles Peress, wykładowca praw człowieka i fotografii w Bard College w
Nowym Jorku, a także Steve McCurry, Barbara Davidson oraz Witold Krassowski.

   21 maja 2021 roku Instytut Studiów Międzynarodowych gościł Iacopo Vicianiego z Punktu
Informacyjnego Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych Komisji Europejskiej. Temat
spotkania dotyczył migracji i przymusowych przesiedleń (Migration and forced displacement).
Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej na platformie Webex.

https://bit.ly/3uWe6EV
https://bit.ly/3uWe6EV
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     Zakład Komunikowania Międzynarodowego był
organizatorem konferencji ”International Communication in
Network Society”, która w tegorocznej edycji odbyła się 28 i
29 maja 2021 roku pod tytułem Ewolucja strategii rynkowych
- media, korporacje, instytucje. Konferencja była
organizowana we współpracy z Akademią Leona
Koźmińskiego i pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Komunikacji Społecznej. Tegoroczna edycja odbyła się w
wersji zdalnej i była transmitowana na YouTube. Gościem
specjalnym wydarzenia był prof. Hartmut Koenitz z HKU
University of Arts w Utrechcie, przewodniczącego COST
Action 18230 INDCOR (Interactive Narrative Design for
Complexity Representations) zespołu badaczy zajmujących
się badaniem interaktywnych narracji. Podczas konferencji
wystąpiła dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr z
prezentacją Dyplomacja cyfrowa - nowe narzędzia
komunikowania międzynarodowego. Dr Bartłomiej Łódzki był
moderatorem panelu praktyków „Strategie cyfrowe w
mediach”, a dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz i dr
Justyna Arendarska prowadziły panel praktyków „Strategie
cyfrowe w korporacjach i instytucjach”.

Zapis 1 dnia konferencji: https://bit.ly/2RrrcN2 

Zapis 2 dnia konferencji: https://bit.ly/3xa9Qn9 

   W dniach 29-30 maja 2021 roku pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych wzięli udział w biegu z
przeszkodami Survival Race. W wydarzeniu wzięli udział dr hab. Renata Duda, dr Marcin Koczan, dr hab. Andrzej
Polus, prof. UWr oraz gościnnie dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr z Katedry Studiów Europejskich. 

https://bit.ly/2RrrcN2
https://bit.ly/2RrrcN2
https://bit.ly/3xa9Qn9
https://bit.ly/3xa9Qn9
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    12 marca 2021 roku prof. Radosław Kuliniak (Zakład Filozofii Nowożytnej, Centrum Badań Ingarden) wziął
udział w dyskusji wokół biografii Romana Ingardena („Jestem filozofem świata” [Κόσμου φιλόσοφός εἰμι].
Roman Witold Ingarden (1893-1970)), której jest współautorem (wraz z dr. Mariuszem Pandurą z Biblioteki
WNS). Wydarzenie odbyło się w Domu Edyty Stein – filozofki i przyjaciółki Ingardena, z którą polski
fenomenolog korespondował. Oprócz profesora Kuliniaka w wydarzeniu wzięła udział dr Jadwiga Guerrero
van der Meijden (Uniwersytet Jagielloński); moderatorem był dr Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński).
Zapis wydarzenia można obejrzeć na profilu YouTube Domu Edyty Stein.

Zapis wydarzenia: https://bit.ly/3imWiAx 

  14 kwietnia 2021 roku, w ramach III cyklu kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa pt. "Nowe
Urządzenie Polskie – NUP 2X35" Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, odbyło się webinarium pt.
"Świat po pandemii COVID-19 w wymiarze społecznym i urbanizacji". W wydarzeniu udział wziął dr Paweł
Wróblewski z Pracowni Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi, który jest ekspertem CDiSSZ
w projekcie dotyczącym analiz środowiska bezpieczeństwa. Webinarium miało na celu zidentyfikowanie
trendów społecznych oraz urbanizacyjnych mających wpływ na środowisko bezpieczeństwa Polski w
świecie po pandemii COVID-19. 

    16 i 17 kwietnia 2021 roku odbyło się trzecie wydarzenie z cyklu Spring Creativity Conference, któremu
patronują The Foundation for the Philosophy of Creativity oraz American Institute for Philosophical &
Cultural Thought. Organizatorem tegorocznej konferencji, która odbyła się pod hasłem "Creativity and
Culture", był dr Eli Kramer (Zakład Etyki IF), przy wsparciu finansowym Centrum Badań
Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury. Dwudniowe wydarzenie online obejmowało wystąpienia polskich i
amerykańskich filozofów i filozofek. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Eli Kramer, Zofia Rosińska i
Rudolf Makkreel. Referaty rozwijały zagadnienia poruszane w przygotowywanym tomie wstępnie
zatytułowanym Philosophy of Culture as Theory, Method, and Way of Life: Contemporary Reflections and
Applications (red. Przemysław Bursztyka, Eli Kramer, Marcin Rychter, Randall Auxier). Zapis konferencji
znajduje się na profilu YouTube American Institute for Philosophical & Cultural Thought.

YouTube American Institute for Philosophical & Cultural Thought: https://bit.ly/3g6XDIM 

   22 kwietnia 2021 roku prof. dr hab. Maciej Manikowski (Zakład Antropologii Filozoficznej,
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia) wziął udział w konferencji zorganizowanej przez
Akademię Ignatianum w Krakowie z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Wydarzenie pt.
„Myślenie według wartości – ale jakich?” odbyło się online, na YouTube AIK. Prof. Manikowski wygłosił
referat pt. Jeden dla drugiego. Tischnera myślenie o etosie społecznym.

Zapis wydarzenia: https://bit.ly/3yZtV0V   

https://bit.ly/3imWiAx
https://bit.ly/3imWiAx
https://bit.ly/3g6XDIM
https://bit.ly/3g6XDIM
https://bit.ly/3yZtV0V
https://bit.ly/3yZtV0V
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   17 marca 2021 roku dr hab. Anna Pacześniak prof. UWr wygłosiła referat pt.
Demokratyzacja procesów wyborczych i instytucji UE podczas webinarium „W
stronę „mojej” Unii Europejskiej". Dyskusja otwarta na temat przyszłości
Europy”, zorganizowanego przez Instytut Politologii i Instytut Studiów
Międzynarodowych UWr. 

Link do webinarium: https://bit.ly/3uWtoKc 

   24 marca 2021 roku dr hab. Anna Pacześniak prof. UWr była prelegentką
podczas webinarium Instytutu Europy Środkowej „Rok z COVID-19 – kondycja
ekonomiczna i polityczna Europy Środkowej”.

    Razem z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław oraz Kołem
Naukowe Projekt Europa 24 marca 2021 roku organizowaliśmy webinarium pt.
"Migracje w czasie pandemii. Nowe wyzwania dla Unii Europejskiej i państw
członkowskich". Jednym z ekspertów był dr hab. Maciej Cesarz, a wydarzenie
moderowała dr Paula Wiśniewska. 

Link do webinarium: https://bit.ly/3g3RywK 

  8 kwietnia 2021 roku dr Jakub Bornio został zaproszony jako ekspert do
uczestnictwa w pierwszej edycji Forum Młodych Trójkąta Lubelskiego. Panel, w
którym brał udział dotyczył przyszłości Trójkąta Lubelskiego na geopolitycznej
mapie Europy.

Link do wydarzenia: https://bit.ly/3uKbFp6 

   W dniach 14-18 kwietnia 2021 roku dr Jakub Bornio uczestniczył w konferencji organizowanej
przez MidwestPolitical Science Association (78th Annual MPSA Political Science Conference),
podczas której wygłosił referat pt. „Eastern Flank” as a Geopolitical Code of NATO: An Attempt
of Conceptualisation, a także przewodniczył panelowi „The Sino-Soviet Sphere”, w którym
pełnił także role dyskutanta.

   Punkt Informacji Europe Direct Wrocław zorganizował 15 kwietnia 2021 roku webinarium pt.
Jak Wrocław skorzystał na unijnym funduszu spójności, podczas którego dr hab. Małgorzata
Michalewska-Pawlak była jedną z ekspertek, a dr Paula Wiśniewska moderowała przebieg
całej dyskusji.   

Link do webinarium: https://bit.ly/3fNDlVF 

https://bit.ly/3uWtoKc
https://bit.ly/3uWtoKc
https://bit.ly/3g3RywK
https://bit.ly/3g3RywK
https://bit.ly/3uKbFp6
https://bit.ly/3uKbFp6
https://bit.ly/3fNDlVF
https://bit.ly/3fNDlVF
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   Dr hab. Maciej Cesarz wziął udział w konferencji pt. "Child in Migration Status and Identity"
organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W trakcie konferencji wygłosił refertat zatytułowany Legal rules of border crossing under EU And
Polish law.

  Dr hab. Anna Pacześniak prof. UWr była prelegentką w zdalnym seminarium z cyklu Laboratorium
Doskonałości Nauk o Polityce 21 kwietnia 2021 roku z wykładem pt. Nigdy nie jest za późno na
grant, ale trzeba mieć dobrą strategię. Pozyskiwanie środków na badania z NCN. 

  W dniach 3-9 maja 2021 roku dr Jakub Bornio przebywał z gościnnymi wykładami na
Uniwersytecie w Murcji (UCAM – Universidad Católica San Antonio de Murcia). Dr Bornio
przeprowadził tam ośmiogodzinny kurs pt. Regional security of Europe: an Easterndimension.

  Dr hab. Anna Pacześniak prof. UWr była panelistką XV Konferencji Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego „Bilans Pandemii: Jaki będzie świat po COVID-19?”, która się odbyła
25 maja 2021 roku. Wraz z innymi zaproszonymi gośćmi wzięła udział w panelu „Polityka,
społeczeństwo i ekonomia – trwałe zmiany postpandemicznego świata”, którego celem była
refleksja nad kondycją świata, Europy, społeczeństw i jednostek po pandemii koronawirusa.

Instytut Studiów

Międzynarodowych

    4 marca 2021 roku dr Justyna Bokajło wystąpiła podczas seminarium "Unia
Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE",
zorganizowanego przez Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Nauk o Polityce i
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada
Adenauera w Polsce, „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w
Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”. 

     Dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr i dr hab. Przemysław Mikiewicz wzięli udział w
wirtualnym seminarium, które odbyło się 15 marca 2021 roku i było poświęcone
tematyce książki pt. „Biologia a stosunki międzynarodowe”. Zapis rozmowy ukazał się
na kanale YouTube Stosunkant Międzynarodowy, prowadzonym przez dr. Mateusza
Filarego-Szczepanika z Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zapis wydarzenia: https://bit.ly/3z3ottR 

  21 kwietnia 2021 roku dr Justyna Bokajło wystąpiła jako gość webinarium
poświęconego walce z kryzysem gospodarczym wywołanym przez COVID-19.
Organizatorzy webinarium to Stowarzyszenie Business&Law, Studenckie Koło Prawa
Międzynarodowego i Europejskiego UWr. W trakcie spotkania omawiano kwestię
kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa oraz sposoby
radzenia sobie z jego skutkami przez Unię Europejską i Polskę.

https://bit.ly/3z3ottR
https://bit.ly/3z3ottR
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   21 kwietnia 2021 roku w VI Kongresie Afrykanistów Polskich wystąpili dr. hab. Andrzej Polus, prof. UWr
z referatem "Koncepcje sprawiedliwości redystrybutywnej w kontekście Republiki Południowej Afryki"
oraz dr Anna Cichecka z prezentacją pt. "Relacje Unii Europejskiej i Afryki Subsaharyjskiej: nowe rozdanie".

    5 maja 2021 roku dr Anna Jagiełło-Szostak wygłosiła referat pt. "Srebrenica as a Marker of Memory in
Bilateral Relations Between Serbia and Bosnia in the Light of Ontological Security" na konferencji ASN
Annual World Convention, w ramach panelu poświęconego pamięci i pojednaniu w Bośni i Hercegowinie.

   6 maja 2021 roku dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz wystąpiła na konferencji "Europejskie miasta
w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego", zorganizowanej
przez Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego z referatem
"Koncepcja dyplomacji miast - wymiar kultury".

   6 maja 2021 roku dr Justyna Bokajło wzięła udział w międzynarodowej
konferencji "Contemporary Challenges to Economics and Business",
zorganizowanej przez Georgian National University SEU, gdzie wygłosiła referat
pt. "Disorder as the main disfunction of the European Union in the context of
global crises – a critical analysis".

    22 maja 2021 roku Instytut Studiów Międzynarodowych zorganizował wirtualne
Drzwi Otwarte dla kandydatów na studia. W spotkaniu wzięli udział pracownicy i
studenci, którzy zaprezentowali kierunki studiów oferowane przez Instytut
Studiów Międzynarodowych: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo
narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Link do wydarzenia: https://bit.ly/3wS3NDe 

   Dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr wziął udział w seminarium afrykanistycznym,
które odbywało się 27 maja 2021 roku pod tytułem Konflikt w północnym
Mozambiku – nowy front dżihadyzmu?. Wystąpienie prof. Polusa dotyczyło
znaczenia górnictwa gazu w szelfie kontynentalnym na granicy tanzańsko-
mozambickiej dla rozwoju tych państw oraz skutków wycofania się korporacji
naftowych z Mozambiku po atakach dżihadystów.

   28 maja 2021 roku dr hab. Larysa Leszczenko prof. UWr wystąpiła podczas
seminarium pt. „30 lat relacji polsko-ukraińskich. Przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość”, zorganizowanego przez Instytut Europy Środkowej w Lublinie. 

   Współpracująca z Instytutem Studiów Międzynarodowych dr Anna Cichecka
uczestniczyła 3 i 4 marca 2021 roku w "International Conference on Comparative
Legal Review and the Judicial Protection of Gender Equality", gdzie wygłosi
referat zatytułowany EU-Africa Relations: Looking through a Gender Lens.

https://bit.ly/3pMt3H3 

https://bit.ly/3wS3NDe
https://bit.ly/3wS3NDe
https://bit.ly/3pMt3H3
https://bit.ly/3pMt3H3
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   1 marca 2021 roku dr Dariusz Szrejder wziął udział w
panelu ekspertów pt. "Niepełnosprawność czy
NiepełnoPRAWNOŚĆ? Sytuacja prawna osób z
niepełnosprawnością intelektualną", zorganizowanego
przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Wrocław. 

   18 marca 2021 roku dr hab. Iwona Taranowicz wzięła udział w seminarium pt.
"Podmiotowość rodziców i dzieci w kulturze indywidualizmu". Seminarium
poświęcone kulturowym znaczeniom nadawanych współcześnie dziecku i
dzieciństwu, które zostało zorganizowane przez Sekcję Socjologii Życia
Rodzinnego i Intymności Polskiego Towarzystwa Socjologiczne.

   21 marca 2021 roku dr Łukasz Moll z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi i dr Michał Pospiszyl z „Praktyki
Teoretycznej”, dyskutowali o swoich wspólnych dociekaniach nad radykalizmem „klas niebezpiecznych”.
Dlaczego „ludzie luźni” są częścią przeklętą kapitalizmu? Jakiego rodzaju formy oporu i samoorganizacji
pojawiają się na marginesach systemu? Skąd nawet u „postępowych” myślicieli społeczno-politycznych
trwoga przed motłochem? Czy motłoch może rozwijać własną filozofię? I co to wszystko ma wspólnego z
kryzysem klimatycznym? Wydarzenie było zorganizowane przez kanał Filozofia tak bardzo, Praktykę
Teoretyczną i Koło Naukowe Myśli Lewicowej UŚ. 

Link do kanału YouTube Filozofia tak bardzo: https://bit.ly/34SeEkA 

    Na spotkaniu SocjoPercepcji vol. 17 w dniu 23 marca 2021 roku pt. "Cywilizacja europejska? To byłby
niezły pomysł!" w dyskusji prowadzonej przez dr. Mateusza Karolaka wzięli udział: dr Łukasz Moll -
socjolog, filozof, IS UWr, kierownik projektu "Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego" (NCN
PRELUDIUM) w IFiS PAN   i dr hab. Jan Sowa - socjolog, kulturoznawca, Wydział Zarządzania Kulturą
Wizualną ASP (Warszawa), autor książek m.in. "Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z
nowoczesną formą" (2011), "Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości"
(2015) i "Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna" (2008).

  31 marca 2021 roku na spotkaniu zorganizowanym w ramach Socjopercepcji vol. 18 pt. "Biografia i
akademia: doświadczenia młodego pokolenia", prowadzonym przez dr hab. Katarzynę Kajdanek, prof.
UWr udział wzięli: dr Magda Dubińska-Magiera – biolożka molekularna, Instytut Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Łukasz Huculak – malarz, Katedra Malarstwa, Akademia Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; dr Urszula Lisowska – filozofka, Instytut Filozofii
Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów; dr hab. Adam
Mrozowicki, prof. UWr – socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; dr hab. Joanna
Wawrzyniak - socjolożka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowa odbyła się wokół
książki Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów.

    W dniach 15-17 kwietnia 2021 roku odbyła się coroczna konferencja Association for Borderlands Studies.
W jej ramach dr Justyna Kajta i dr hab. prof. UWr Elżbieta Opiłowska wystąpiły z prezentacją: "Re-
bordering and Pandemic. The Imaginaries and Discourse of Borders in Central European Twin Towns".

https://bit.ly/34SeEkA
https://bit.ly/34SeEkA
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   24 kwietnia 2021 roku dr hab. Joanna Wardzała
wystąpiła w roli ekspertki na konferencji pt. "Za moich  
 czasów tak nie było – czyli jak technologia wyprzedza nas
samych". Konferencja była zorganizowana przez
Niezależne Zrzeszenie Studentów UWr. W ramach
wydarzenia specjaliści i specjalistki z dziedziny socjologii
podjęli następujące pytania: Czy scenariusze serialu Black
Mirror mają sens? Czy postęp technologiczny sprawi, że
świat stanie się mniej “ludzkim” miejscem do życia? Czy w
ogóle będziemy potrzebni? Gdzie zaczyna się człowiek, a
gdzie maszyna?

   24 kwietnia 2021 roku odbyły się Wirtualne Drzwi Otwarte Instytutu Socjologii UWr.
wydarzenie było okazją do przybliżenia kierunków studiów prowadzonych w IS:
socjologii, pracy socjalnej, socjologii ekonomicznej, socjologii grup dyspozycyjnych
oraz intercultural mediation. 

Zapis wydarzenia: https://bit.ly/34OZIDW 

   18 maja 2021 roku na seminarium z cyklu DICE 'S Digital Inquires, doktorant Yushawu
Abubakari zaprezentował swój projekt badawczy na temat oszustw internetowych w
Afryce Zachodniej. Dlaczego ludzie stają się oszustami? Co ta procedura mówi nam o
ciemnej   stronie współczesnego kapitalizmu?

  21 maja 2021 roku na III Akademickich Dniach Integracji Wrocławia dr Dariusz
Szrejder wystąpił z prelekcją pt. "Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami".
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu
do Kształcenia "Twoje Nowe Możliwości". 

 Dyskusja w ramach Socjopercepcji vol. 19 z autorkami i autorami haseł
opublikowanych w Leksykonie Studia nad granicami i pograniczami. Dr hab. Marcin
Dębicki, prof. UWr i dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr wraz z zaproszonymi
gośćmi (prof. dr hab. Katarzyna Stokłosa, dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski, dr
hab. prof. UwB Małgorzata Bieńkowska) rozmawiali o nowych kierunkach badawczych
w studiach nad granicami i pograniczami oraz o wpływie pandemii Covid-19 i
związanych z nią restrykcjach na życie codzienne mieszkańców pograniczy i na
współpracę transgraniczną

   28 maja 2021 roku dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr brał udział w debacie
eksperckiej pt. "Lokalne polityki pamięci w mieście podzielonym granicą państwową.
Cieszyn – Těšín – Teschen". 

https://bit.ly/34OZIDW
https://bit.ly/34OZIDW
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Instytut Politologii

aplikowaniu o granty NCN, NAWA i Horyzont 2020,
realizacji projektów badawczych,
umiędzynarodowieniu działalności naukowej i publikacyjnej,
doskonaleniu dydaktyki i aktywizacji współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

   17 marca 2021 roku swoją działalność zainaugurowało Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce. To
oddolna inicjatywa badaczek i badaczy z całego kraju, w ramach której zorganizowany zostanie cykl
wirtualnych spotkań panelowych poświęconych:

W tym dniu odbył się pierwszy wirtualny panel dyskusyjny poświęcony pozyskiwaniu i realizacji grantów
na początku kariery naukowej (zarówno na etapie przygotowywania doktoratu, jak i tuż po jego obronie).
Swoimi doświadczeniami i radami podzielili się dr hab. prof. UŁ Tomasz Kamiński oraz mgr Kamil
Matuszczyk.

jaki ośrodek wybrać na swój zagraniczny staż,
gdzie możesz ubiegać się o sfinansowanie wyjazdu,
jak napisać aplikację projektową, by uzyskać finansowanie,
jak najlepiej wykorzystać swój zagraniczny pobyt. 

   14 kwietnia 2021 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce:
„Gdzie? Za co? Po co? Rola wyjazdów zagranicznych w budowaniu kariery naukowej”. Tym razem
staraliśmy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące międzynarodowej mobilności naukowej:

Na pytania odpowiedziały osoby, które o międzynarodowej mobilności wiedzą (prawie) wszystko. Dr
Karolina Borońska-Hryniewiecka i dr hab. Monika Sus mają na swoim koncie staże, wykłady gościnne i
projekty naukowe realizowane w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. 

jak „od środka” wygląda proces oceny aplikacji grantowych,
które elementy aplikacji konkursowej są kluczowe w procesie recenzji wniosków,
jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom ekspertek i recenzentów oceniających wnioski,
jak zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

  Trzecie spotkanie Laboratorium Doskonałości Nauk o Polityce, które odbyło się 21 kwietnia 2021 roku
poświęcone było poszukiwaniom odpowiedzi na następujące pytania:

Na powyższe pytania odpowiedzieli prof. hab. UW Maciej Duszczyk oraz dr hab. Anna Pacześniak, prof.
UWr. Osoby te z sukcesem realizowały projekty finansowane przez NCN, a także opiniowały wnioski
innych badaczy i badaczek w kolejnych edycjach konkursów.

   W dniu 9 kwietnia 2021 roku odbył się finał 14 edycji Ogólnopolskiego Konkursu „My w Europie”. Konkurs
jest współorganizowany przez Instytut Politologii z Liceum Ogólnokształcącym nr XII we Wrocławiu.
Temat zmienny tegorocznej edycji brzmiał: „Ruchy populistyczne w Europie i na świecie w XX i XXI wieku”.
Tegoroczna edycja odbyła się w całości zdalnie. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testami wiedzy i
umiejętności pisanymi on-line. Sam finał, również został przeprowadzony zdalnie, ale finaliści, których
wyłoniono dziesięciu, przedstawiali swoje prezentacje na zaproponowane przez organizatorów tematy.
Ścisła trójka finalistów zmierzyła się z pytaniami, losowanymi przez siebie. Konkurs wygrała uczennica
Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu, Róża Susłow. Kolejne miejsca zajęli Zofia Stanek z IV
Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu oraz Radosław Dytman z Liceum Ogólnokształcącego nr XVII we
Wrocławiu. Natomiast najlepszą prezentację multimedialną przedstawiła Zofia Stanek z IV Liceum
Ogólnokształcącego w Sosnowcu. 



   Współczesna skrajna prawica w Niemczech i Europie –
debata online była próbą uporządkowania dyskusji na temat
aktualnego rozwoju ruchów skrajnie prawicowych i
znaczenia tej problematyki w systemach administracyjnych i
polityczno-prawnych w poszczególnych państwach. W
debacie udział wzięli: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz z
Instytutu Politologii UWr, dr Justyna Kajta z Instytutu
Socjologii UWr, dr Agata Kałabunowska reprezentująca
Instytut Zachodni, a także dr hab. Artur Lipiński z Wydziału
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Moderatorem tego
wydarzenia był dr Piotr Andrzejewski – Instytut Zachodni,
Polska Akademia Nauk.
   Wydarzenie było transmitowane 10 maja 2021 roku na
żywo na kanale YouTube Instytutu Zachodniego.

A
K

T
Y

W
N

O
Ś

Ć
 N

A
U

K
O

W
A

 P
O

Z
A

 W
N

S

18

Link do debaty: https://bit.ly/34DZ8ZR 

   Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska została powołana przez
Prezydium Polskiej Akademii Nauk w skład Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

https://bit.ly/34DZ8ZR
https://bit.ly/34DZ8ZR
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Instytut Studiów

Międzynarodowych

  Dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr skomentował 4 lutego 2021 roku wyniki
wyborów prezydenckich w Ugandzie w artykule red. Krzysztofa Błażycy w Gościu
Niedzielnym nr 5/2021. Artykuł jest dostępny w wersji płatnej.

Link do artykułu: https://bit.ly/3z54Gu4 

   9 marca 2021 roku dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz w rozmowie z portalem
Wirtualnemedia.pl skomentowała wydarzenia na dworze królewskim w Wielkiej
Brytanii, w szczególności zarzuty o rasistowskie zachowania członków rodziny
królewskiej.

Link do komentarza: https://bit.ly/3wONxTI 

  Dr Michał Piekarski w dniu 11 marca 2021 roku wziął udział w dyskusji pt.
Zagrożenia o charakterze terrorystycznym a system antyterrorystyczny w RP -
A.D. 2021.

  17 marca 2021 roku w portalu Mensway (Interia.pl) ukazał się artykuł z
wypowiedzią dr. Michała Piekarskiego na temat wyposażenia Marynarki Wojennej
RP.

Link do artykułu: https://bit.ly/3fP41Fv 

   18 marca 2021 roku dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr był gościem red. Wojciecha
Muzala w radiu TOK FM. Rozmowa w audycji TOK 360 poświęcona była zmarłemu
prezydentowi Tanzanii Johnowi Pombe Magufuli'emu.

Link do audycji: https://bit.ly/3z5K9FN 

   19 marca 2021 roku na stronie Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych
ukazał się komentarz dr. hab. Andrzeja Polusa, prof. UWr poświęcony śmierci
prezydenta Tanzanii.

Link do komentarza: https://bit.ly/3ijtqZM 

   23 marca 2021 roku dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr wygłosiła wykład
pt. "Solidarity in crisis" podczas International Days, wydarzenia organizowanego
przez studentów komunikacji wizerunkowej UWr.

    Dr hab. Marcin Szydzisz był gościem „Klubu Trójki” w Programie III Polskiego
Radia, gdzie 25 marca 2021 roku komentował wyniki wyborów w Izraelu.

Link do audycji: https://bit.ly/3zd4itQ 

https://bit.ly/3z54Gu4
https://bit.ly/3z54Gu4
https://bit.ly/3wONxTI
https://bit.ly/3wONxTI
https://bit.ly/3fP41Fv
https://bit.ly/3fP41Fv
https://bit.ly/3z5K9FN
https://bit.ly/3z5K9FN
https://bit.ly/3ijtqZM
https://bit.ly/3ijtqZM
https://bit.ly/3zd4itQ
https://bit.ly/3zd4itQ
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   26 marca 2021 roku dr Anna Jagiełło-Szostak wystąpiła w roli rozmówczyni
Mateusza Grzeszczaka w podkaście Podróż bez paszportu, komentując politykę
zagraniczną Serbii. 

Link do podkastu: https://bit.ly/2RlWc0H 

    Dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz w wypowiedzi dla Mateusza Grzeszczaka,
autora podkastu Podróż bez paszportu, odniosła się 27 marca 2021 roku do
kryzysów wizerunkowych w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Link do podkastu: https://bit.ly/2TyoF46 

 4 kwietnia 2021 roku na profilu facebookowym Instytutu Studiów
Międzynarodowych odbyło się spotkanie z autorami książki Biologia a stosunki
międzynarodowe, która ukazała się w 2020 r. nakładem wydawnictwa Scholar. W
wydarzeniu wzięli udział autorzy książki: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, dr hab.
Przemysław Mikiewicz, a także prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller jako
dyskutantka i dr Anna Umińska-Woroniecka w charakterze moderatorki dyskusji. 

Link do spotkania: https://bit.ly/3z3Tluf 

  21 kwietnia 2021 roku dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr był gościem Mateusza
Grzeszczuka, autora podkastu Podróż bez paszportu. Gość rozmowy
zatytułowanej „Odwrócony apartheid czyli o rzezi białych farmerów w RPA”
komentował sytuację w Republice Południowej Afryki, a zwłaszcza problem
nierówności społecznych oraz kierunki polityki zagranicznej tego kraju. 

Link do podkastu: https://bit.ly/3vO0WLA 

    Dr hab. Marcin Szydzisz w wypowiedzi dla radia TOK FM z dnia 7 maja 2021 roku
odniósł się do sytuacji politycznej w Izraelu i skomentował proces tworzenia
nowej koalicji rządowej.

Link do audycji: https://bit.ly/3z2CoAA 

  12 maja 2021 roku dr hab. Jarosław Jarząbek w rozmowie z red. Mikołajem
Lizutem z radia TOK FM skomentował perspektywy rozwoju konfliktu izraelsko-
palestyńskiego.

Link do audycji: https://bit.ly/3uS9K1C 

   15 maja 2021 roku dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak w rozmowie z red. Karoliną
Głowacką z radia TOK FM skomentowała rozwój sytuacji w Izraelu. 

Link do audycji: https://bit.ly/2SVP1Nd 

   Dr hab. Marcin Szydzisz w rozmowie z red. Mikołajem Lizutem z radia TOK FM
skomentował 17 maja 2021 roku rozwój sytuacji w Izraelu związanej z eskalacją
konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Link do audycji: https://bit.ly/3fS7cwi 

   20 maja 2021 roku dr Michał Piekarski w wypowiedzi dla stacji telewizyjnej
Polsat News skomentował zapowiedź zakupu nowego sprzętu (tureckie drony)
dla Wojska Polskiego.

Link do komentarza: https://bit.ly/3vY6rrm 

https://bit.ly/2RlWc0H
https://bit.ly/2RlWc0H
https://bit.ly/2TyoF46
https://bit.ly/2TyoF46
https://bit.ly/3z3Tluf
https://bit.ly/3z3Tluf
https://bit.ly/3vO0WLA
https://bit.ly/3vO0WLA
https://bit.ly/3z2CoAA
https://bit.ly/3z2CoAA
https://bit.ly/3uS9K1C
https://bit.ly/3uS9K1C
https://bit.ly/2SVP1Nd
https://bit.ly/2SVP1Nd
https://bit.ly/3fS7cwi
https://bit.ly/3fS7cwi
https://bit.ly/3vY6rrm
https://bit.ly/3vY6rrm
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   21 maja 2021 roku w radiu TOK FM dr hab. Jarosław Jarząbek w rozmowie z red.
Filipem Kekuszem odniósł się do zawieszenia broni między stronami konfliktu
izraelsko-palestyńskiego.

Link do audycji: https://bit.ly/3uS9K1C 

  26 maja 2021 roku Instytut Europy Środkowej opublikował komentarz gościnny dr
Anny Jagiełło-Szostak poświęcony dyplomacji "szczepionkowej" Serbii. 

Link do komentarza: https://bit.ly/3chzXAp 

 28 maja 2021 roku dr Michał Piekarski w rozmowie z red. Piotrem Maślakiem w
radiu TOK FM skomentował położenie załogi ORP "Orzeł". 

Link do audycji: https://bit.ly/3ii1dCD 

  28 maja 2021 roku tygodnik Newsweek opublikował w wydaniu cyfrowym opinię
dr. Michała Piekarskiego na temat sytuacji polskiej floty okrętów podwodnych.

Link do artykułu: https://bit.ly/3ijAuWq 

Katedra Studiów

Europejskich

  Kryzys w Zjednoczonej Prawicy i strategie polskich partii politycznych
przygotowujących scenariusze na ewentualne przyspieszone wybory parlamentarne
były tematem audycji   „Pierwsze Śniadanie w TOK-u” 8 kwietnia 2021 roku, w której
gościem red. Piotra Maślaka była dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr. 

Link do audycji: https://bit.ly/3z1KE3O

    W programie „Wstajesz i weekend” TVN 24 w dniu 11 kwietnia 2021 roku dr hab.
Anna Pacześniak prof. UWr analizowała długotrwały wpływ katastrofy smoleńskiej z
2010 r. na polską scenę polityczną, instytucje państwa i społeczeństwo.

   Dr hab. Anna Pacześniak prof. UWr. była rozmówczynią red. Karoliny Głowackiej w
audycji „Poranek Radia TOK FM – Weekend” 11 kwietnia 2021 roku, w której w
kontekście rocznicy katastrofy smoleńskiej i rocznej walki z epidemią koronawirusa
zastanawiała się, na ile polskie państwo wyciąga wnioski z popełnianych błędów.

Link do audycji: https://bit.ly/3iiuAEH 

  Relacje między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy oraz perspektywę rządów
mniejszościowych w Polsce analizowała dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr w
audycji „Pierwsze Śniadanie w TOK-u” 21 kwietnia 2021 roku red. Piotra Maślaka w
radiu TOK FM. 

Link do audycji: https://bit.ly/2S1XCy0 

https://bit.ly/3uS9K1C
https://bit.ly/3uS9K1C
https://bit.ly/3chzXAp
https://bit.ly/3chzXAp
https://bit.ly/3ii1dCD
https://bit.ly/3ii1dCD
https://bit.ly/3ijAuWq
https://bit.ly/3ijAuWq
https://bit.ly/3z1KE3O
https://bit.ly/3iiuAEH
https://bit.ly/3iiuAEH
https://bit.ly/2S1XCy0
https://bit.ly/2S1XCy0
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   O miejscu Polski w Unii Europejskiej, o polityce zagranicznej rządu Zjednoczonej
Prawicy i konsekwencjach wniosku premiera Morawieckiego skierowanego do
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Traktatu
o Unii Europejskiej mówiła w programie „Fakty po Faktach" dr hab. Anna
Pacześniak, prof. UWr, która była gościem red. Anity Werner w TVN24 24 kwietnia
2021 roku.

   29 kwietnia 2021 roku dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr była gościem godzinnej
audycji „Wielka Loża Pandemiczna” red. Cezarego Łasiczki w Radiu TOK FM, w której
wraz z bp prof. Marcinem Hintzem i prof. Wojciechem Szafrańskim analizowała, co
się zmieniło przez pandemiczny rok w polityce, społeczeństwie, kulturze, kościele,
czego dowiedzieliśmy się o sobie i o świecie? Czy wracamy do starego świata czy
oraz komu dzisiaj służą politycy i partie polityczne - wyborcom czy same sobie.

Link do audycji: https://bit.ly/34MhdEV 

   5 maja 2021 roku dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr mówiła w audycji „Pierwsze
Śniadanie w TOK-u” red. Piotra Maślaka w Radiu TOK FM o wnioskach po sejmowym
głosowaniu nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów
własnych Unii Europejskiej, strategiami przyjętymi przez poszczególne partie
polityczne, a także o zmarnowanej szansie na poszerzenie europeistycznej wiedzy
Polaków.

Link do audycji: https://bit.ly/3wVBXWL 

  12 maja 2021 roku dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr była gościem red. Macieja
Głogowskiego w audycji Poranek Radia TOK FM, w którym omawiała koincydencję
między dymisją prezesa PKO BP a zapowiadanym wdrażaniem Nowego Ładu i
napływem funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.   

Link do audycji: https://bit.ly/3fQ2wHb 

Instytut Socjologii

      W sobotę, 27 marca 2021 roku odbyło się spotkanie poświęcone kwestiom parkingowym w
mieście. Debata, w której udział wziął dr Jacek Pluta, odbyła się w ramach cyklu "Wrocław -
miasto, które się liczy", zorganizowany przez Wroclife Towarzystwo Upiększania Miasta
Wrocławia, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocławskie Forum Osiedlowe deepgrey, Zakład
Socjologii Miasta i Wsi UWr oraz Sekcję Socjologii Miasta PTS. 

Link do debaty: https://bit.ly/2TLSRsV

   24 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie poświęcone wrocławskim radom osiedli.
Jednym z uczestników debaty był dr Jacek Pluta. W kwietniu bieżąca kadencja radnych
dobiegła końca, a nowe wybory zaplanowane są na październik 2021 ze względu na
obostrzenia związane z pandemią. Podczas debaty rozmawiano o sposobach działania rad
osiedli, w jaki sposób warto wzmocnić te instytucje, będące na co dzień najbliższej
problemów i potrzeb mieszkańców. 

Link do debaty: https://bit.ly/3plFqvi 

https://bit.ly/34MhdEV
https://bit.ly/34MhdEV
https://bit.ly/3wVBXWL
https://bit.ly/3wVBXWL
https://bit.ly/3fQ2wHb
https://bit.ly/3fQ2wHb
https://bit.ly/2TLSRsV
https://bit.ly/3plFqvi
https://bit.ly/3plFqvi


23P
O

P
U

L
A

R
Y

Z
A

C
J

A
 N

A
U

K
I

Instytut Filozofii

   Wywiad Olgi Gitkiewicz z dr hab. Adamem Mrozowickim, prof. UWr poświęcony przyszłości
polskiej pracy ukazał się z kwietniowym miesięczniku ZNAK.

Link do wywiadu: https://bit.ly/3cjUtQL

  Dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska wystąpiła 30 maja 2021 roku w charakterze eksperta z
okazji dnia rodzicielstwa zastępczego.

Link do nagrania: https://bit.ly/3fNJgdw

    22 maja 2021 roku odbyły się Wirtualne Drzwi Otwarte w Instytucie Filozofii. Wydarzenie było
transmitowane na żywo na Facebooku Instytutu Filozofii. Program obejmował trzy części:
wprowadzenie (program studiów, zasady rekrutacji, wybrane aktywności badawcze w Instytucie
Filozofii), dyskusję studencko-doktorancko-absolwencką pt. Dlaczego warto studiować filozofię? oraz
wykład zamknięcia dr. hab. Artura Pacewicza (Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej) pt.
"Dlaczego warto studiować filozofię starożytną?". W dwóch pierwszych częściach wydarzenia udział
wzięli pracownicy IF – dr hab. Paweł Korobczak, dr Piotr Martin, dr Urszula Lisowska – oraz studenci,
doktoranci i absolwenci: Jakub Majchrzak, Krzysztof Majchrzak, Jędrzej Mikstacki, Konrad Nicpoń, Arian
Kowalski, Magdalena Kowalska. Podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych premierę miała wizytówka
muzyczna Instytutu Filozofii, do której utwór udostępnił pan Krzysztof Majrzchak – student filozofii
pierwszego stopnia w trybie zaocznym, a przede wszystkim wybitny multiinstrumentalista i
kompozytor. Pan Krzysztof Majchrzak działa na polskiej scenie muzyki jazzowej i improwizowanej od
początku lat 80-tych; od końca lat 80-tych jest również aktywny we Francji. Tworzył między innymi
takie zespoły jak Tie Break czy Trio Labirynt i występował w takich formacjach jak, na przykład, New
Jazz Band i Sunset. Jest jednym z prekursorów powrotu do stroju naturalnego 432 Hz – zwanego
częstotliwością doskonałą – a w swojej twórczości posługuje się własnym unikatowym stylem, który
określa jako „Harmo-beat”, stosując przede wszystkim metodę improwizacji nieidiomatycznej. W
wizytówce dźwiękowej Instytutu Filozofii wykorzystano fragment utworu pana Krzysztofa Majchrzaka
„Marsjańskie gitary”. Jako podkład pierwszej części Drzwi Otwartych posłużył fragment kompozycji
„Lost and Wasted Cat”. Materiał graficzny towarzyszący wizytówce muzycznej został przygotowany
przez kierownika Działu ds. Komunikacji UWr, pana Tomasza Sikorę. 

Zapis wydarzenia: https://bit.ly/3g9uRHx 

https://bit.ly/3cjUtQL
https://bit.ly/3fNJgdw
https://bit.ly/3g9uRHx
https://bit.ly/3g9uRHx
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Instytut Politologii

   Skąd bierze się fenomen Jacindy Ardern? Jaką formę przyjęła nowozelandzka walka z
pandemią? Jak rządzić razem z opozycją? Tajniki polityki Nowej Zelandii w audycji
„Światopogląd” radia TOK FM objaśnił 17 lutego 2021 roku dr hab. Przemysław Żukiewicz,
prof. UWr. Zachęcamy do odsłuchania podcastu! 

Link do audycji: https://bit.ly/3yWI3s1 

  Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne
Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowali spektakl pt.: "Czarownice", który miał miejsce
8 marca 2021 roku. Po spektaklu odbyła się debata pt. “Z Widokiem na współczesne
czarownice”. Wśród dyskutantek była dr Agnieszka Florczak z Zakładu Badań nad
Konfliktami i Przemocą Polityczną Instytutu Politologii, członkini sieci eksperckiej Komisji
Europejskiej "Team Europe". Spektakl i dyskusja odbyły się w siedzibie Teatru Układ
Formalny, Centrum na Przedmieściu. Wydarzenie było również transmitowane na żywo na
profilu FB Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

  Dr Karol Chwedczuk-Szulc na łamach "Forbesa" zajął się tematem skutków trzeciego
pandemicznego pakietu stymulacyjnego w USA i opublikował artykuł pt. "Potężny zastrzyk
finansowy w USA pomoże najuboższym Amerykanom i światowej gospodarce". 

Link do artykułu: https://bit.ly/3plHHq8 

  W audycji „Połączenie” radia TOK FM z dnia 26 marca 2021 roku dr Karolina Borońska-
Hryniewiecka opowiedziała o rozpoczynającej się niebawem Konferencji w Sprawie
Przyszłości Europy: największej platformie demokracji uczestniczącej w historii Unii
Europejskiej. 

Link do audycji: https://bit.ly/3g6nUXP   

   Wrocław to jedno miasto, na które składają się setki historii. W ramach projektu "Ludzie
Wrocławia" możecie poznać osoby związane z naszym miastem. Jeden z wywiadów
został przeprowadzony z prof. Kazimierzem Dziubką, kierownikiem Zakładu
Społeczeństwa Obywatelskiego, który porusza w nim wiele ważnych tematów i zachęca
do refleksji nad sobą oraz otoczeniem. Wywiad pozwoli Wam na lepsze poznanie Pana
Profesora, który od lat studenckich związany jest na stałe z Wrocławiem. Dzięki lekturze
dowiecie się m.in., że Profesor Kazimierz Dziubka to także miłośnik National Geographic,
marzący o Nowej Zelandii. Rozmowę z profesorem przeprowadził Dawid Wrzesiński.

Link do wywiadu: https://bit.ly/3gevgsq 

https://bit.ly/3yWI3s1
https://bit.ly/3yWI3s1
https://bit.ly/3plHHq8
https://bit.ly/3plHHq8
https://bit.ly/3g6nUXP
https://bit.ly/3g6nUXP
https://bit.ly/3gevgsq
https://bit.ly/3gevgsq
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Instytut Filozofii

   Ukazał się numer 4/2020 kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia”, zredagowany przez
redaktora naczelnego pisma, prof. dr hab. Adama Chmielewskiego (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej
IF). Numer obejmuje artykuły w języku polskim i angielskim, o zróżnicowanej tematyce (m.in. MacIntyre’a
krytyka państwa, transcendencja w filozofii Hanny Arendt, kategorie islamizacji i modernizacji). Wśród
autorów znaleźli się przedstawiciele Instytutu Filozofii (Mariusz Turowski, Zbigniew Pietrzak, Mieszko
Wandowicz) oraz, m.in., Hanna Gurczyńska-Sady, Kamila Morawska i Ireneusz Ziemiński. Wszystkie
artykuły są dostępne na stronie czasopisma.

Strona czasopisma: https://bit.ly/3ih1SnH 

   Zredagowany przez dr. hab. Jacka Zielińskiego (Zakład
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej) tom pt. Filozofia XLVI.
Logika myślenia, myślenie logiczne obejmuje artykuły
sześciorga autorów, wśród których, oprócz dr. hab. Zielińskiego,
znaleźli się przedstawiciele Katedry Logiki i Metodologii Nauk
na Uniwersytecie Wrocławskim. Artykuły poruszają
problematykę myślenia, pojęcia istnienia, logiki stoików, logik
deontycznych, zagadnienia wewnętrznej spójności wypowiedzi
oraz teorii argumentacji. Książka jest dostępna jako darmowy e-
book.

Link do publikacji: https://bit.ly/2SSfVFM 

   Dr hab. Dorota Leszczyna (Zakład Filozofii Nowożytnej) opublikowała w czasopiśmie „Contrastes.
Revista Internacional de Filosofía” artykuł pt. La vida como una posibilidad limitada. El problema de la
libertad en José Ortega y Gasset. Czasopismo, wydawane przez Uniwersytet w Maladze, znajduje się na
ministerialnej liście czasopism punktowanych. 

Link do artykułu: https://bit.ly/3ibRbD4 

Alina B. Jagiełłowicz (red.) Meandry widzenia i niewidzenia, tom 1 (Difin),
Sławomir Barć, Kwiat Buddy, palec Kratylosa. Zen a filozofia zachodu (Arboretum),
Piotr Martin, Filozofia XLVII. Ludzkie przygody w krainie cieni – rzecz o „Ślubie” Witolda
Gombrowicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). 

   Ukazały się następujące książki zapowiadane w poprzednim Biuletynie WNS:

https://bit.ly/3ih1SnH
https://bit.ly/3ih1SnH
https://bit.ly/2SSfVFM
https://bit.ly/2SSfVFM
https://bit.ly/3ibRbD4
https://bit.ly/3ibRbD4
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   Parlamenty narodowe odgrywają kluczową rolę w kontroli polityki
europejskiej rządów i we wdrażaniu unijnych decyzji na szczeblu krajowym.
Ponoszą również odpowiedzialność za łączenie obywateli z Unią Europejską.
Dlaczego więc istnieje duża rozbieżność w ich europejskiej aktywności?
Dlaczego nie wykorzystują one w pełni swoich uprawnień w tym zakresie? Na
te i inne frapujące pytania odpowiada nowo wydana książka dr Karoliny
Borońskiej-Hryniewieckiej pt. Parlamenty narodowe w systemie politycznym
UE: Role, ambicje i ograniczenia. Jest ona wynikiem międzynarodowych badań
porównawczych współfinansowanych z grantu NCN kierowanego przez dr
Karolinę Borońską-Hryniewiecką.

Link do publikacji: https://bit.ly/3vMLyiy 

Katedra Studiów

Europejskich

   Dr Jakub Bornio opublikował kolejną analizę w ramach swojej działalności eksperckiej dla The
Jamestown Foundation. W artykule pt. China-CEEC Summit Returns After Pandemic—The View
From Warsaw dr Bornio skupił się na lutowym szczycie inicjatywy 17+1 i odpowiedział na pytania:
Jaka jest strategia Polski wobec inicjatywy 17+1? Dlaczego Warszawa zareagowała pozytywnie na
chińską propozycję podniesienia inicjatywy na szczebel prezydencki? I dlaczego Chiny nigdy nie
były ostre w swojej krytyce wobec Polski? 

Link do artykułu: https://bit.ly/2RmcHtH 

  Na łamach internetowego wydania czasopisma New Eastern Europe dr Jakub Bornio opublikował
artykuł zatytułowany Do not wait for Peter the Great będący komentarzem do sprawy Aleksieja
Nawalnego. Artykuł został również przetłumaczony na język litewski i opublikowany na łamach
portalu państwowej telewizji litewskiej LRT.

Link do publikacji:   https://bit.ly/3wW0nzr 

Link do publikacji w języku litewskim: https://bit.ly/3fPrhDz 

https://bit.ly/3vMLyiy
https://bit.ly/3vMLyiy
https://bit.ly/2RmcHtH
https://bit.ly/2RmcHtH
https://bit.ly/3wW0nzr
https://bit.ly/3wW0nzr
https://bit.ly/3fPrhDz
https://bit.ly/3fPrhDz
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Instytut Studiów 

Międzynarodowych

27

    Beata Ociepka, Cultural diplomacy as an external voice of cultural policy. The case of Poland,
„International Journal of Cultural Policy” 2021, pp. 233-245. W opracowaniu podjęto temat polskiej
dyplomacji kulturalnej rozwijanej przez podmioty rządowe i pozarządowe w czasie konfliktu
międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem Roku Polskiego w Rosji, planowanego na 2015 r. i
odwołanego w 2014 r. po agresji Rosji na Ukrainie. Artykuł prof. Beaty Ociepki prezentuje wyniki badań
prowadzone w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i
sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodowego". Czasopismo
International Journal of Cultural Policy jest wydawane przez Taylor&Francis, IF 1.598.

Link do artykułu: https://bit.ly/2SdAwnT 

  Jerzy Juchnowski, Rafał Juchnowski, Małgorzata Łakota-Micker,
Romania in 1989-2019. A Difficult Road to Democracy, Wrocław
2020. Książka prezentuje nowe spojrzenie na najnowszą historię
polityczną Rumunii. Monografia omawia charakter transformacji
rumuńskiej po 1989 roku w świetle wielkich procesów politycznych
i społecznych XX wieku. Autorzy podjęli próbę uchwycenia
specyfiki społeczeństwa rumuńskiego, które stoi na rozdrożu
między dziedzictwem osmańskim i prawosławnym a
współczesnymi standardami demokratycznymi.

Link do książki: https://bit.ly/3fRpUnP 

   Danielle Drozdzewski, Patrycja Matusz, Operationalising memory and identity politics to influence
public opinion of refugees: A snapshot from Poland, “Political Geography” 2021. Artykuł współautorstwa
dr hab. Patrycji Matusz, prof. UWr jest poświęcony polskiemu dyskursowi politycznemu związanemu z
kryzysem migracyjnym. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które zostały
przeprowadzone we Wrocławiu. 

Link do publikacji: https://bit.ly/2SdBX5L 

   W książce pt. Digitalization of Democratic Processes in Europe znalazł się rozdział autorstwa dr.
Michała Piekarskiego i dr. Wojciecha Kazaneckiego zatytułowany Polish Academic Experts on Terrorism
and Their Media Presence: Sample Analysis, poświęcony aktywności medialnej polskich naukowców
zajmujących się badaniami nad zjawiskiem terroryzmu.

Link do publikacji: https://bit.ly/3fNYMWG 

   Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-Drabarek, Magdalena Dobrowolska-Opała, Encyklopedia bezpieczeństwa
wewnętrznego, Warszawa 2021. Dr Michał Piekarski wchodził w skład zespołu autorów, którzy
opracowali hasła dotyczące zjawiska terroryzmu i pokrewnych zagrożeń. Publikacja wpisuje się w
definicje kształtujące się na gruncie unijnych przedsięwzięć i regulacji. Ponadto książka odpowiada na
potrzeby artykułowane na gruncie polskiej nauki. Brakuje bowiem publikacji wyjaśniających zawiłości
pojęciowe haseł związanych z bezpieczeństwem państwa, głównie z jego wymiarem wewnętrznym. Obok
haseł ogólnych, pojawiających się w polskich i unijnych aktach prawnych (m.in. z zakresu zwalczania
terroryzmu, odnoszących się do poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, zagadnień policyjnych), w
Encyklopedii znajdują się również pojęcia z obszaru bezpieczeństwa jednostki oraz te dotyczące zjawisk
nowych, niedostatecznie jeszcze opisanych w literaturze przedmiotu (m.in. bezzałogowy statek
powietrzny, trolling). 

Link do publikacji: https://bit.ly/34RWtLS 

https://bit.ly/2SdAwnT
https://bit.ly/2SdAwnT
https://bit.ly/3fRpUnP
https://bit.ly/3fRpUnP
https://bit.ly/2SdBX5L
https://bit.ly/2SdBX5L
https://bit.ly/3fNYMWG
https://bit.ly/34RWtLS
https://bit.ly/34RWtLS
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   W Zakładzie Wydawniczym Nomos została opublikowana nowa książka
dr Ewy Kwiatkowskiej z Zakładu Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury pt.
Energia obrazu. Źródła i konteksty zwrotu ikonicznego. Jak pisze w
recenzji dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM: "Monografia podejmuje
tematykę szeroko dyskutowaną co najmniej od lat osiemdziesiątych XX
wieku. Jej sednem jest spór o status obrazów w kulturze oraz o
metodologie ich badania. Praca Ewy Kwiatkowskiej zachęca do polemiki. 

Link do publikacji: https://bit.ly/3g8Fydx 

  Marcin Dębicki, Europa Środkowo-Wschodnia w „Zderzeniu cywilizacji…” Samuela P. Huntingtona.
Komentarze z perspektywy ćwierćwiecza, “Kultura i Społeczeństwo” 2020, nr 3. Celem artykułu jest próba
odniesienia jednej z tez słynnej książki S.P. Huntingtona “Zderzenie cywilizacji...” do społeczno-politycznej
rzeczywistości współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Pytanie brzmi, do jakiego stopnia tzw. uskok
cywilizacyjny – linia oddzielająca strefy zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa - wyjaśnia społeczno-
polityczne procesy, które mają miejsce w tej części kontynentu, bo obu stronach owej linii

Link do artykułu: https://bit.ly/3ciIRgU 

  Marcin Dębicki, Radosław Zenderowski, Jak zrozumieć Macedończyków?, “Przegląd Polityczny” 2020, nr
163/164. Krótki szkic, który w formie popularno-naukowej opisuje kontekst sąsiedztw narodowych
współczesnej Macedonii Północnej.

  Elżbieta Opiłowska, Monika Sus (red.), Poland and Germany in the
European Union. The Multidimensional Dynamics of Bilateral Relations,
Routledge, London 2021. Książka poświęcona jest politycznej i społecznej
dynamice stosunków bilateralnych pomiędzy Niemcami i Polską na
poziomie krajowym i subnarodowym, z uwzględnieniem dynamiki
ponadnarodowej, w różnych obszarach polityki (handel, polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa, energia, kwestie fiskalne, zdrowie i polityka
społeczna, migracje i zarządzanie lokalne). Rozdziały przygotowali m.in.
pracownicy IS: E. Opiłowska, M. Dębicki, J. Makaro.

Link do publikacji: https://bit.ly/3fPkdqw

   W książce pt. Współczesne media T.2. Przemoc w mediach, pod redakcją
Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury ukazał się artykuł dr hab. Marceliny
Zuber pt. Media nie są winne? Próba ponownego odczytania teorii
zabawy/gry [play theory] Williama Stephensona w kontekście
odpowiedzialności mediów za wzrost przemocy w życiu społecznym.

Link do książki: https://bit.ly/3ciK3AU 

https://bit.ly/3g8Fydx
https://bit.ly/3g8Fydx
https://bit.ly/3ciIRgU
https://bit.ly/3ciIRgU
https://bit.ly/3fPkdqw
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  Kamilla Dolińska, Julita Makaro, O rodzeniu się wielokulturowości z transgraniczem w tle. Na
przykładzie pandemii COVID-19 (i jej skutków) w miastach podzielonych, “Przegląd Zachodni” 4/2020.
Inspiracją do napisania artykułu były ograniczenia w swobodnym przekraczaniu granic Polski. Ta
bezprecedensowa od lat sytuacja okazała się szczególnie dotkliwa dla mieszkańców podzielonych miast
na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czeskim. Celem artykułu jest opisanie jednego z aspektów
codziennego życia na pograniczu w czasie pandemii i przekształcenie go w zmienną wyjaśniającą
specyfikę podzielonych miast.

Link do numeru czasopisma: https://bit.ly/3z5xfaK   

   Barbara Szczepańska, Małgorzata Dziekanowska (red.), Społeczności
lokalne w procesie zmian. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława
Witolda Kłopota, Kraków 2021. Księga Jubileuszowa dedykowaną
Profesorowi Stanisławowi Witoldowi Kłopotowi, jednemu z ojców
założycieli wrocławskiej socjologii, wychowawcy wielu pokoleń,
uczonemu nierozerwalnie związanemu z tym miastem. Autorami
rozdziałów m.in. są pracownicy IS: dr Iwona Borowik, dr Aneta Uss-Lik,
dr inż. Barbara Szczepańska, dr. Paweł Czajkowski, dr Paweł
Trojanowski, dr Dawid Krysiński i mgr Jacek Szczepański.

Link do książki: https://bit.ly/3fRSDJb 

   Tematem najnowszego numeru „Fabrica Societatis" jest socjologia
pary i rodziny. Wśród autorów można znaleźć m.in. artykuły: dr hab.
Ewy Banaszak (napisany razem z dr Magdaleną Żadkowską) pt. Miłość i
rodzina. Czy badania francuskich socjologów i socjolożek pomagają
zrozumieć zmiany dziejące się w Polsce?; dr Bereniki Dyczek pt.
Tajemnica procesu tworzenia w świetle teorii Floriana Znanieckiego
oraz Pierre’a Bourdieu; mgr Anety Urbaniak: pt. Emocjonalny
rollercoaster a gotowość do działania bliskich osób zaginionych. 

Link do numeru: https://bit.ly/2RnPSG1 

https://bit.ly/3z5xfaK
https://bit.ly/3z5xfaK
https://bit.ly/3fRSDJb
https://bit.ly/3fRSDJb
https://bit.ly/2RnPSG1
https://bit.ly/2RnPSG1
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G R A N T Y  I  P R O J E K T Y

   Dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr otrzymała 3-miesięczny grant Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej (DAAD) na pobyt w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, podczas którego
E. Opiłowska będzie pracować nad artykułem dotyczącym granic i rezyliencji w kontekście pandemii Covid-19
oraz kontynuować badania związane z realizowanym projektem NCN: “(De/Re)Konstruowanie granic —
narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej”.

     Dr Łukasz Posłuszny otrzymał 3-miesięczny grant Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na
pobyt w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Uniwersytecie Poczdamskim. W czasie pobytu w Niemczech
będzie pracował nad projektem "Majdanek Camp. Space, Things and Everyday Life”. Jednym z elementów
wyjazdu będzie kwerenda w Bundesarchiv, Landesarchiv Berlin, USC Shoah Foundation’s Visual History
Archive oraz w Staatsbibliothek i Zentrum für Antisemitismusforschung. 

   Dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr otrzymała dwumiesięczną gościnną profesurę w Uniwersytecie w
Luksemburgu w ramach UniGR-CBS GuestProfessorship "BorderStudies" (Interreg VA Greater Region "UniGR-
Center for BorderStudies”). Uniwersytet w Luksemburgu jest koordynatorem transgranicznej sieci badawczej
- the UniGR-Center for BorderStudies (UniGR-CBS), która skupia ok. 80 badaczy i badaczek, zajmujących się
studiami nad granicami i pograniczami. Podczas pobytu E. Opiłowska będzie analizować strategie radzenia
sobie z pandemią i procesami reborderingu, które są wdrażane przez instytucjonalnych aktorów współpracy
transgranicznej.

   Projekt dr Michała Cebuli pt. Struktura społeczna, sieci społeczne a gust i praktyki konsumpcyjne został
sfinansowany ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (UMO – 2016/21/D/HS6/02424). W
projekcie wzięli udział: dr Michał Cebula (Instytut Socjologii, UWr) – kierownik projektu, dr hab. Przemysław
Sadura (Uniwersytet Warszawski) i mgr Aleksandra Drabina – Różewicz (Uniwersytet Wrocławski) jako
wykonawcy. Projekt realizowano w latach 2017 – 2021.

   Instytut Socjologii został partnerem w programie "ABCD Network - Architecture, Built Environment, City
Planning and Design Network", który uzyskał finansowanie w ramach Porozumienia CEEPUS. Podstawowym
celem programu "ABCD Network" jest wspieranie wymiany akademickiej, a także doskonalenia zawodowego
studentów i nauczycieli akademickich w obszarze architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego,
socjologii oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Program pozwoli na szeroką wymianę doświadczeń oraz
kształcenie wysokiej klasy specjalistów zdolnych do łączenia wiedzy teoretycznej, praktycznej i
eksperymentalnej zarówno w sferze badań naukowych, jak i w trakcie realizacji projektów architektonicznych i
urbanistycznych. Oprócz naszego Instytutu, do sieci należą Uniwersytety w Sarajewie, Banja Luce,
Montenegro, Nowym Sadzie, a także Uniwersytet Techniczny w Brnie oraz Uniwersytet Dunajski w Krems. W IS  
za program odpowiada dr Dawid Krysiński.

Więcej: https://bit.ly/3ivyWc3 

  Dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska otrzymała dofinansowanie do projektu pt. Droga do samodzielności,
kierowanego do pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt został wyłoniony w
konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną, organizowanym przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, gdzie
zdobył finansowanie na kwotę 10 000 zł.

https://bit.ly/3ivyWc3
https://bit.ly/3ivyWc3
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   Dr hab. Bartosz Michalski, prof. UWr został stypendystą Stiftung Südtiroler Sparkasse. Program badawczy
będzie realizowany do końca 2021 r. w ramach stypendium Global Fellowship 2021 w Center for Advanced
Studies, wchodzącego w skład interdyscyplinarnej sieci badawczej Eurac Research.
  Stypendyści programu pracują w wielonarodowych zespołach nad zagadnieniami związanymi z "glokalnymi"
aspektami globalizacji. Tematem wiodącym projektu prof. Michalskiego jest glokalizacja i ekonomia
polityczna.

Instytut Filozofii

   Prof. dr hab Adam Chmielewski (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej) otrzymał grant w konkursie NCN,
OPUS 20. Projekt jest zatytułowany Porządek publiczny a walka o uznanie. Estetyka polityczna wykluczeń
społecznych. Badania mają na celu sformułowanie koncepcji estetyki politycznej w oparciu o paradygmat
teorii uznania i wyjaśnianie roli czynników estetycznych w kształtowaniu się sądów normatywnych,
stanowiących podłoże społecznych postaw wykluczających. Projekt opiera się na założeniu, że pojęcie
estetyczności dotyczy nie tylko postrzegania piękna i dzieł sztuki, lecz procesów postrzegania zmysłowego
jako takich. Zgodnie z estetyką ewolucyjną projekt zakłada również, że procesy estetyczne (perceptualne)
pełnią rolę konstytutywną w kształtowaniu się sądów normatywnych. Badania mają na celu wykazanie, że
zarówno paradygmat teorii uznania, jak i istniejące koncepcje estetyki politycznej w niedostateczny sposób
odnoszą się do zagadnień estetycznych we wskazanym sensie.

Streszczenie popularnonaukowe: https://bit.ly/3ihipbp 

https://bit.ly/3ihipbp
https://bit.ly/3ihipbp
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Instytut Filozofii

   26 marca 2021 roku Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego "Uczta" zorganizowało
dyskusję wokół  książki Drogi ku Nieświadomości. Mit i medytacja w psychologii głębi autorstwa doktorantów
w dyscyplinie Filozofia, mgr Patrycji Neumann i mgr. Ariana Kowalskiego. Spotkanie online prowadził
Arkadiusz Kubiak, prezes Koła Naukowego „Uczta”. Podczas pierwszej części wydarzenia autorzy przedstawili
krótkie referaty. W drugiej części odbyła się dyskusja z udziałem słuchaczy.

Instytut Politologii

   Każdego roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do Programu im. Gen.
Andersa. Oferta stypendialna dedykowana jest polonijnej młodzieży, która zainteresowana jest podjęciem
studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia na polskich uczelniach w trybie
stacjonarnym w języku polskim. Termin składania aplikacji minął 18 maja. Jedną ze stypendystek programu
Anders NAWA jest Fiama Valenga z Brazylii, studentka kierunku zarządzania projektami społecznymi,
prowadzonego w naszym instytucie. Fiama: "Polecam studia w Instytucie Politologii. Moje koleżanki i koledzy
ze studiów, a także osoby pracujące w instytucie są zawsze chętni do pomocy w różnych sytuacjach, np.
związanych z przezwyciężaniem trudności językowych." O tym, co Fiama myśli o Polsce, a także co daje jej
udział w programie, można przeczytać na stronie NAWA.

Link do publikacji: https://bit.ly/3ihBtGG 

Instytut Socjologii

  W dniach 10-11 maja 2021 roku odbyła się on-line 21. Międzynarodowa Konferencja "Communication &
Culture!”, zorganizowana przez KNSS Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Więcej: https://bit.ly/2SazRDN 

 W ramach konferencji naukowej Digital Realities 13 maja 2021 roku zorganizowano debatę na temat
funkcjonowania studentów na rynku pracy w czasie pandemii. Debatę zorganizowano przez KISS UWR oraz
Zakład Socjologii Ogólnej UWr.

Więcej: https://bit.ly/3ifvZMj 

   Praca „Czy można przewidzieć przyszłość?” mgr Elżbiety Prucnal-Tumasz, doktorantki w Zakładzie Socjologii
Ogólnej UWr, otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą fotografię socjologiczną, zorganizowanym
przez Przegląd Socjologii Jakościowej.

Więcej: https://bit.ly/3uSOj0o 

https://bit.ly/3ihBtGG
https://bit.ly/3ihBtGG
https://bit.ly/2SazRDN
https://bit.ly/2SazRDN
https://bit.ly/3ifvZMj
https://bit.ly/3ifvZMj
https://bit.ly/3uSOj0o
https://bit.ly/3uSOj0o


  24 marca 2021 roku odbyły się eliminacje uczelniane do Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego. W
organizację lokalnej edycji konkursu zaangażowane były Niemcoznawcze Koło Naukowe „Partner” oraz
SKN REM z Instytutu Studiów Międzynarodowych. Konkurs odbywał się w formie zdalnej. W eliminacjach
uczelnianych udział wzięły 4 drużyny. Najlepsze okazały się drużyny: "Los caballeros" w składzie: Jonasz
Borowski, Maciej Głuch, Cezary Gliszczyński (byli i obecni studenci bezpieczeństwa narodowego i  
 bezpieczeństwa międzynarodowego) oraz "Triumwirat" w składzie: Małgorzata Kocierz, Mark Mościcki i
Michał Karosek (stosunki międzynarodowe I stopnia). Zwycięskie drużyny zmierzyły się z finalistami z
pozostałych miast na szczeblu ogólnopolskim. Studencki Turniej Negocjacyjny jest ogólnopolskim
konkursem organizowanym przez SKN Negocjator działające przy Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. W tegorocznych eliminacjach odbywających się w całej Polsce wzięło udział 75 osób
reprezentujących 26 zespołów z 6 uczelni. 
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Instytut Studiów

Międzynarodowych

   27 lutego 2021 roku zostali wyłonieni zwycięzcy Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej.
Laureatem konkursu okazał się Jan Pabisiak, student stosunków międzynarodowych. Mgr Aleksy
Borówka, doktorant w Instytucie Studiów Międzynarodowych zajął III miejsce, a Kacper Kociumbas,
student stosunków międzynarodowych, uplasował się na miejscu X. Międzynarodowa Olimpiada
Geopolityczna to konkurs Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego skierowany do młodych osób
zainteresowanych geopolityką – interdyscyplinarną dziedziną wiedzy z pogranicza politologii, geografii,
stosunków międzynarodowych, nauk wojskowych i bezpieczeństwa narodowego. 

Więcej: https://bit.ly/2SVYNPA 

   31 marca 2021 roku z inicjatywy Studenckiego Bliskowschodniego Koła Naukowego odbył się wykład
online z Dariuszem Pacanem z organizacji pozarządowej Open Doors Polska, dotyczący prześladowania
chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Gość spotkania omówił sytuację chrześcijan zamieszkujących Bliski
Wschód oraz niektóre kraje afrykańskie.

  27 kwietnia 2021 roku odbyła się debata zorganizowana przez Studenckie Bliskowschodnie Koło
Naukowe. Dotyczyła ona wyborów parlamentarnych w Izraelu oraz aktualnej sytuacji politycznej w tym
kraju. Prelegenci: dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ, dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, dr hab. Marcin Szydzisz z Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr, red. Jarosław Kociszewski,
były korespondent Polskiego Radia w Izraelu, obecnie agencja podkastowa Free Range Productions. 

https://bit.ly/2SVYNPA
https://bit.ly/2SVYNPA
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   W dniach 17-21 maja 2021 roku studenci II roku stosunków międzynarodowych w ramach przedmiotu
„Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych” zorganizowali cykl czterech spotkań we współpracy z
organizacjami pozarządowymi: Kultura Równości, Centrum Praw Kobiet - Oddział we Wrocławiu oraz Akcja
Menstruacja. Webinaria miały zwrócić uwagę na problemy społeczne, z którymi borykają się członkowie
społeczności LGBTQ+, kobiety, oraz osoby doświadczające ubóstwa menstruacyjnego.

  25 maja 2021 roku Studenckie Bliskowschodnie Koło Naukowe UWr zorganizowało spotkanie poświęcone
sytuacji politycznej w Iranie, a także polityce zagranicznej i bezpieczeństwa tego kraju. Okazją do dyskusji były
zbliżające się wybory prezydenckie. W charakterze prelegentów wystąpili pracownicy Instytutu Studiów
Międzynarodowych, dr hab. Jarosław Jarząbek, dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak oraz dr hab. Marcin Rzepka z
Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Link do spotkania: https://bit.ly/3vT0LPe 

  1 czerwca 2021 roku Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych ogłosił konkurs na najlepsze prace
dyplomowe dla absolwentów programów anglojęzycznych studiujących w Instytucie Studiów
Międzynarodowych. 

  2 czerwca 2021 roku studenci II roku stosunków międzynarodowych zorganizowali spotkanie założycielskie
akademickiego koła PCK w ramach zajęć z przedmiotu „Zarządzanie projektami w organizacjach
pozarządowych”. 

Link do wydarzenia: https://bit.ly/3iiAaY0 

https://bit.ly/3vT0LPe
https://bit.ly/3vT0LPe
https://bit.ly/3iiAaY0
https://bit.ly/3iiAaY0
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XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki – oferta pracowników WNS
 

Edycja: Wrocław 17 -22 września 2021
Festiwal odbywa się w formie zdalnej

1. Dlaczego i jak Polacy pomagają ludziom w słabiej rozwiniętych częściach świata?
Prowadząca dr Katarzyna Zalas-Kamińska
Termin 17.09.2021 godz. 9.00

2. Język kampanii wyborczej
Prowadząca mgr Marlena Piotrowska
Termin 17.09.2021 godz. 10.00

3. Satyra polityczna
Prowadząca mgr Marlena Piotrowska
Termin 17.09.2021 godz. 12.00

4. Zjawisko przemocy domowej
Prowadzący dr Dariusz Szrejder
Termin 20.09.2021 godz. 9.00

5. Polityka-nauka-gospodarka –strategiczne programy badań naukowych. Przykład Programu GOSPOSTRATEG
Prowadzący dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński
Termin 20.09.2021 godz. 10.30

6. Funkcje polityczne oficjalnych kalendarzy obrzędowych wybranych państw  europejskich
Prowadząca dr hab. Barbara Rogowska
Termin 21.09.2021, godz. 9.00

7. Podróżnik w czasie poznaje PRL!
Prowadząca mgr Patrycja Ściebior-Jońska, współprowadząca dr Małgorzata Alberska
Termin 21.09.2021 godz. 10.00

8. Patriotyzm w czasach pokoju czyli savoir vivre patriotycznego zachowania
Prowadząca mgr Patrycja Ściebior-Jońska, współprowadząca dr Małgorzata Alberska
Termin 21.09.2021 godz. 12.00

9. E-voting – szanse i zagrożenia głosowania przez internet
Prowadząca mgr Patrycja Ściebior-Jońska
Termin 22.09, godz. 9.00

10. Uwarunkowania postaw społecznych wobec aplikacji technologii dronów w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19
Prowadziąca mgr Beata Tustanowska, współprowadzący prof. dr hab. Jan Maciejewski
Termin 22 września, godz. 10.00

11. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich prawa
Prowadząca dr Małgorzata Alberska
Termin 22.09.2021 godz. 10.00

12. Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia
Prowadząca dr Monika Zawartka
Termin 22.09.2021, godz. 10.00
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13.Ścieżki kariery oficera w Wojsku Polskim
Prowadząca Mgr Sabina Pająk-Danicka, współprowadzący dr hab. Prof. UWr Jan Maciejewski
Termin 22.09.2021 rok, godz. 11.00

14.Kitsch happens… O kiczu naszym codziennym rozmowa estetyczki z artystką
Prowadząca dr A. Bandura, wspólprowadząca dr Anna Bujak, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Termin 22 września godz. 12.00

15.Wrocławska Socjologia Grup Dyspozycyjnych
Prowadzący dr hab. prof. UWr Jan Maciejewski, współprowadząca dr Małgorzata Stochmal
Termin 22.09.2021 godz. 12.00

16.Od faktów do fake newsów czyli informacje w Internecie jako narzędzie (nie) bezpiecznych praktyk
Prowadzący dr hab. prof. UWr Jan Maciejewski
Termin 22.09 od godz. 13:00

Edycja: Region
1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich prawa
Prowadząca dr Małgorzata Alberska
Bystrzycka Kłodzka 8.10.2021,  godz. 10.00

2. Kitsch happens… O kiczu naszym codziennym rozmowa estetyczki z artystką
Prowadząca dr Agnieszka Bandura, współprowadząca dr Anna Bujak, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we
Wrocławiu
Dzierżoniów 22 października, godz. 12:00

3. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich prawa
Prowadząca dr Małgorzata Alberska
Głogów 6 października, godz. 10.00

4. U warunkowania postaw społecznych wobec aplikacji technologii dronów w warunkach zagrożenia pandemią
COVID-19
Prowadziąca Mgr Beata Tustanowska, współprowadzący Prof. Dr hab. Jan Maciejewski
Głogów 7 października 2021 godz. 10.00

5. E-voting – szanse i zagrożenia głosowania przez internet
Prowadząca Mgr Patrycja Ściebior-Jońska
Lubin 20.10.2021 godz. 9.00

6. Człowiek dla państwa czy państwo dla człowieka?
Prowadząca Dr hab. Krystyna Rogaczewska
Wałbrzych 20-29.10.21  – dowolny termin i godzina

7. E-voting – szanse i zagrożenia głosowania przez internet
Prowadząca Mgr Patrycja Ściebior-Jońska
Wałbrzych 22.10 godz. 9.00
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8.Kitsch happens… O kiczu naszym codziennym rozmowa estetyczki z artystką
Prowadząca dr Agnieszka Bandura, współprowadząca dr Anna Bujak, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we
Wrocławiu
Ząbkowice Śląskie 15 października, godz. 12:00

9.Człowiek dla państwa czy państwo dla człowieka?
Prowadząca Dr hab. Krystyna Rogaczewska
Ząbkowice Śląskie 12, 13 lub 15 października

10.Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich prawa
Prowadząca dr Małgorzata Alberska
Zgorzelec 29 października, godz. 11.00

Małgorzata Alberska
Wydziałowy Koordynator DFN
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