ZAPROSZENIE
Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych
Akademii Sztuki Wojennej
oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową
nt. PROGNOZOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I

MIĘDZYNARODOWYM,
która odbędzie się dnia 10 marca 2017 roku
w Akademii Sztuki Wojennej, al. gen. Antoniego Chruściela 103 w Warszawie
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Bezpieczeństwo jako przedmiot badań łączy w sobie wiele dyscyplin między innymi
politologię, ekonomię, socjologię, prawo i inne, w tym niegdysiejszą naukę wojskową. Dynamicznie
zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, a w szczególności intensywność pojawiania się
kryzysów i konfliktów prowadzących niejednokrotnie do wojen powoduje, że projektowanie
przyszłości państwa jest najważniejszym wyzwaniem współczesności. Współczesne koncepcje
zarządzania w obszarze zarządzania państwem zorientowane są na wzrost efektywności i
skuteczności systemów bezpieczeństwa państwa, a podstawą planowania jest prognozowanie
(predykcje i scenariusze). O ich przydatności decyduje nie tyle ich sprawdzalność, co ukazanie
możliwych mniej lub bardziej prawdopodobnych alternatywnych kierunków rozwoju: zmian,
trendów i różnorodnych procesów w tym dostrzeganych w momencie tworzenia prognozy.
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego (państwa) wraz z oceną ryzyka zagrożeń
oraz przewidywaniem możliwych i prawdopodobnych zagrożeń (scenariuszy) powinno stanowić
nie tylko istotną, lecz konieczną podstawę zarządzania bezpieczeństwem państwa (na różnych
szczeblach struktury administracyjnej). W analizach bezpieczeństwa narodowego konieczne jest
uwzględniane otoczenia zarówno bliższego, jak i dalszego w tym prognoz formułowanych dla
zjawisk i trendów, które w istotny sposób mogą wpłynąć na realizację celów i zadań własnego
państwa.
Podjęcie szeroko zakrojonej dyskusji nad problemami teoretycznymi i metodologicznymi
uwzględniającymi praktykę prognozowania może doprowadzić do wykreowania i stworzenia
nowego paradygmatu w naukach społecznych, w obszarze badań nad bezpieczeństwem.
Celem konferencji jest stworzenie platformy do wymiany myśli i skierowania uwagi na
konieczność tworzenia polityk w oparciu o naukowo tworzone modele zjawisk, scenariusze,
podobnie jak ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych.
Proponowane obszary tematyczne:
 Problemy teoretyczne i metodologiczne w prognozowaniu w bezpieczeństwie
narodowym i międzynarodowym;
 Prognostyka międzynarodowa;
 Prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa;
 Rodzaje i metody prognozowana;
 Modele układu stosunków międzynarodowych;
 Prognozowanie scenariuszowe;
 Bariery w prognozowaniu i prognostyce.
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Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 22 lutego 2017 roku pod adresem:
konferencja66@gmail.com
Pełny koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 250 zł.
Istnieje możliwość przekazania artykułu do monografii w cenie 150 zł.
Ze względu na fakt, iż dzień przed konferencją PROGNOZOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE
NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM odbędzie się konferencja WYMIAR MIĘDZYNARODOWY
BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNO-KULTUROWEGO przewidujemy zniżki dla
chętnych do wzięcia udziału w obu przedsięwzięciach. Koszt udziału w obu konferencjach
wynosi 400 zł (300 zł dla doktorantów).
Opłatę konferencyjną proszę wpłacać do dnia 27 lutego 2017 roku na konto:
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych - ING Bank Śląski, ul. Powstańców Śląskich 106
nr 89 1050 1025 1000 0022 7545 6594 z dopiskiem: „imię i nazwisko uczestnika, konferencja
bezpieczeństwo”, a w przypadku zgłoszenia na obie konferencje: „imię i nazwisko uczestnika,
konferencja bezpieczeństwo i prognozowanie”.
W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: przerwy kawowe, obiad, materiały
konferencyjne oraz wydanie publikacji w formie monografii. Osoby zainteresowane
umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej
(„Word”, czcionka 12, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole
strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j.
polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na adres e-mail:
marzena.arazna@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r.
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Rada Naukowa zastrzega sobie prawo wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.
Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do
dnia 3 marca 2016 r.
Sekretarz konferencji: mgr Marzena Araźna, Akademia Sztuki Wojennej,
e-mail: marzena.arazna@gmail.com, tel. 792 490 942
Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach realizacji konferencji oraz w celu wydawania i publikowania pokonferencyjnych tekstów
w formie artykułów oraz książek zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.
U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.

patronat medialny
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