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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
Szanowni Państwo, 

Intencja konferencji naukowej pt. Społeczeństwo obywatelskie i jego 
transformacje. Edukacja – Polityka – Etyka zrodziła się jako wyraz potrzeby pogłębionej, 
interdyscyplinarnie zorientowanej dyskusji nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jej 
realizacją w sferze polityki, a także jej przemianami, których w intensywny sposób 
społeczeństwa Zachodu doświadczają na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególne 
miejsce w tych analizach przypisujemy obszarom: edukacji – jako źródła wychowania 
obywatela i kultywowania obywatelskości, politycznej i społecznej praxis – jako przestrzeni 
aktualizacji potencjału obywatelskości w warunkach demokratycznej sfery publicznej,  
a także etyce – dostarczającej aksjologicznych fundamentów dla rozwoju i realizacji idei 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Dyskusja naukowa będzie miała charakter interdyscyplinarny, dlatego też 
komunikat kierujemy do szerokiego grona badaczy i nauczycieli akademickich, 
przedstawicieli różnorodnych dyscyplin i środowisk naukowych osadzonych w dziedzinach 
nauk społecznych i humanistycznych. 

W związku z powyższym Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji 
naukowej organizowanej w Gdyni w dniach 15-16 czerwca 2023 r. Konferencja będzie 
trwała dwa dni. Po zakończonej konferencji przewidujemy wydanie artykułów  
w czasopiśmie WNHiS „Colloquium” (100 punktów według wykazu czasopism 
punktowanych MEiN), po uzyskaniu przez autorów pozytywnych recenzji wydawniczych.  
 

WYSTĄPIENIA UCZESTNIKÓW: 
 
● Wystąpienia uczestników odbywać się będą w panelu głównym oraz w trzech 

panelach tematycznych zbudowanych wokół:  
o EDUKACJI, 
o POLITYKI,  
o ETYKI, 

● Czas trwania jednego wystąpienia to 15 minut, 
● Na miejscu dostępne będą komputery z oprogramowaniem umożliwiającym 

odtwarzanie prezentacji (system Windows). Zachęcamy do zapisywania prezentacji  
w pliku .pdf./pptx. Prosimy o dostarczanie prezentacji zapisanych na nośniku danych 
(pendrive, dysk przenośny) na 10 minut przed rozpoczęciem sesji, 

● Język wystąpień: polski, angielski, 
● Forma obrad: stacjonarna, 
● Miejsce wystąpień: Audytorium Biblioteki Głównej AMW, ul. Śmidowicza 69, Gdynia. 

 

 

https://www.wnhis.amw.gdynia.pl/pl/
https://nauka.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/pl/konferencje/97-spoleczenstwo-obywatelskie-i-jego-transformacje-edukacja-polityka-etyka
https://www.google.com/search?q=audytorium%20biblioteka%20g%C5%82%C3%B3wna&rlz=1C5CHFA_enPL995PL995&oq=audytorium+biblioteka+g%C5%82%C3%B3wna&aqs=chrome..69i57j33i160.8107j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzViWcceWFbGMZ9vHfloumnvEStFkQ:1675155936920&rflfq=1&num=10&rldimm=12933861519640334811&lqi=Ch5hdWR5dG9yaXVtIGJpYmxpb3Rla2EgZ8WCw7N3bmFI7MrvnMmygIAIWjAQABABEAIYARgCIh5hdWR5dG9yaXVtIGJpYmxpb3Rla2EgZ8WCw7N3bmEqBAgDEACSAQdsaWJyYXJ5qgEmEAEqIiIeYXVkeXRvcml1bSBiaWJsaW90ZWthIGfFgsOzd25hKAs&ved=2ahUKEwiSzsCUuvH8AhX4gf0HHdAeCCYQvS56BAgOEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:12933861519640334811;mv:%5B%5B54.54999869884619,18.53127981210966%5D,%5B54.546750350221856,18.520336399328897%5D,null,%5B54.548374556865106,18.52580810571928%5D,17%5D
https://www.google.com/search?q=audytorium%20biblioteka%20g%C5%82%C3%B3wna&rlz=1C5CHFA_enPL995PL995&oq=audytorium+biblioteka+g%C5%82%C3%B3wna&aqs=chrome..69i57j33i160.8107j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzViWcceWFbGMZ9vHfloumnvEStFkQ:1675155936920&rflfq=1&num=10&rldimm=12933861519640334811&lqi=Ch5hdWR5dG9yaXVtIGJpYmxpb3Rla2EgZ8WCw7N3bmFI7MrvnMmygIAIWjAQABABEAIYARgCIh5hdWR5dG9yaXVtIGJpYmxpb3Rla2EgZ8WCw7N3bmEqBAgDEACSAQdsaWJyYXJ5qgEmEAEqIiIeYXVkeXRvcml1bSBiaWJsaW90ZWthIGfFgsOzd25hKAs&ved=2ahUKEwiSzsCUuvH8AhX4gf0HHdAeCCYQvS56BAgOEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:12933861519640334811;mv:%5B%5B54.54999869884619,18.53127981210966%5D,%5B54.546750350221856,18.520336399328897%5D,null,%5B54.548374556865106,18.52580810571928%5D,17%5D
https://www.google.com/search?q=audytorium%20biblioteka%20g%C5%82%C3%B3wna&rlz=1C5CHFA_enPL995PL995&oq=audytorium+biblioteka+g%C5%82%C3%B3wna&aqs=chrome..69i57j33i160.8107j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzViWcceWFbGMZ9vHfloumnvEStFkQ:1675155936920&rflfq=1&num=10&rldimm=12933861519640334811&lqi=Ch5hdWR5dG9yaXVtIGJpYmxpb3Rla2EgZ8WCw7N3bmFI7MrvnMmygIAIWjAQABABEAIYARgCIh5hdWR5dG9yaXVtIGJpYmxpb3Rla2EgZ8WCw7N3bmEqBAgDEACSAQdsaWJyYXJ5qgEmEAEqIiIeYXVkeXRvcml1bSBiaWJsaW90ZWthIGfFgsOzd25hKAs&ved=2ahUKEwiSzsCUuvH8AhX4gf0HHdAeCCYQvS56BAgOEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:12933861519640334811;mv:%5B%5B54.54999869884619,18.53127981210966%5D,%5B54.546750350221856,18.520336399328897%5D,null,%5B54.548374556865106,18.52580810571928%5D,17%5D
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TERMINY I OPŁATY: 
 
● Opłata konferencyjna w wysokości 490 zł:  

o Powinna być dokonana do dnia 30 kwietnia 2023 r., 
o Dane do przelewu: nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0408 3420 (BNP Paribas Bank 

Polska S.A.), Fundacja PSC, ul. Komandorska 23/12, 81-232 Gdynia, 
o W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i Nazwisko (uczestnika konferencji),  

z dopiskiem - Konferencja WNHIS AMW. 
● Opłata konferencyjna obejmuje: 

o udział wraz z referatem, 
o certyfikat potwierdzający uczestnictwo, 
o materiały konferencyjne, 
o wyżywienie podczas konferencji (pierwszego i drugiego dnia konferencji: przerwy 

kawowe, obiady oraz uroczysta kolacja pierwszego dnia obrad),  
o możliwość publikacji artykułu po konferencji w czasopiśmie WNHiS „Colloquium” 

(100 punktów według wykazu czasopism punktowanych w MEiN): 
▪ po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych, 
▪ artykuł należy zgłosić poprzez system na stronie czasopisma „Colloquium”, 

dostępny pod linkiem: 
https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/about/submissions 
do dnia 30.06.2023 r. 

 
  REJESTRACJA: 

 
● Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczLPnbkEqYngc7G9Km_lavn9jEuTZDKr78
cRc5m8i4oiaQvw/viewform lub na stronie konferencji w zakładce – REJESTRACJA, 

● Rejestracja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń tematów wystąpień wraz  
z abstraktami do 31 marca 2023 r. 

 
HARMONOGRAM: 

 
LP. ZADANIE TERMIN 
1. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami 31.03.2023 r. 
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 14.04.2023 r. 
3. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.04.2023 r. 
4. Ogłoszenie ramowego programu konferencji do 30.04.2023 r. 
5. Ogłoszenie pełnego programu konferencji do 31.05.2023 r. 
6. Konferencja 15-16.06.2023 r. 

 

 

https://www.wnhis.amw.gdynia.pl/pl/
https://nauka.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/pl/konferencje/97-spoleczenstwo-obywatelskie-i-jego-transformacje-edukacja-polityka-etyka
https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/about/submissions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczLPnbkEqYngc7G9Km_lavn9jEuTZDKr78cRc5m8i4oiaQvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczLPnbkEqYngc7G9Km_lavn9jEuTZDKr78cRc5m8i4oiaQvw/viewform
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7. Termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych do 30.06.2023 r. 
 

 
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI: 

 
● Przewodniczący - dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW, 
● dr hab. Andrzej DRZEWIECKI, prof. AMW, 
● dr hab. Bogusław GOGOL, prof. AMW, 
● dr hab. Alicja JURGIEL-ALEKSANDER, prof. UG, 
● dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW, 
● dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH, prof. SGH, 
● dr hab. Sylwia MROZOWSKA, prof. UG, 
● dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW, 
● dr hab. Jakub ZAJĄCZKOWSKI, prof. UW, 
● dr hab. Piotr ZAMOJSKI, prof. AMW, 
● Sekretarz - mgr Karolina SZYDYWAR-GRABOWSKA. 

 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI: 
 

● Przewodnicząca – dr Gracjana DUTKIEWICZ, 
● dr Sebastian DAMA, 
● dr Iwona KRÓLIKOWSKA, 
● mgr Karolina SZYDYWAR-GRABOWSKA, 
● mgr Katarzyna ZEMAN, 
● Sekretarz – mgr Ewelina BUCZKO. 

 
 

KONTAKT: 
 

e-mail: konferencja.wnhis@gmail.com 
e-mail (sprawy finansowe, faktury): lwyszynski@fundacjapsc.pl 

 
 

Informujemy, że wszystkie aktualne sprawy dotyczące konferencji będą 
dostępne na naszej stronie. Po wejściu na stronę WNHIS AMW  
www.wnhis.amw.gdynia.pl proszę kliknąć w odnośnik do konferencji, 
widoczny na stronie głównej  

 

https://www.wnhis.amw.gdynia.pl/pl/
https://nauka.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/pl/konferencje/97-spoleczenstwo-obywatelskie-i-jego-transformacje-edukacja-polityka-etyka
https://nauka.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/pl/konferencje/97-spoleczenstwo-obywatelskie-i-jego-transformacje-edukacja-polityka-etyka
mailto:konferencja.wnhis@gmail.com
mailto:lwyszynski@fundacjapsc.pl
http://www.wnhis.amw.gdynia.pl/

