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 PROJEKT 

Zagadnienia tematyczne konferencji: 

• Koncepcyjne zasady funkcjonowania oraz interpretowania współczesnego dyskursu bez-
pieczeństwa. 

• Architektura bezpieczeństwa międzynarodowego: wymiar globalny i regionalny. 
• Mechanizmy i formy multilateralnej współpracy międzynarodowej w warunkach kryzysu 

systemu międzynarodowego. 
• Ukraina w warunkach współczesnych wyzwań geopolitycznych i geoekonomicznych. 
• Współczesny system stosunków międzynarodowych. Konflikty i kryzysy w XXI w. 
• Prawno-międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa globalnego. 
• Prawa człowieka vs Human Security. 
• Czynniki informacyjne transformacji międzynarodowego porządku globalnego. 
• Współczesny system bezpieczeństwa wobec wyzwań hybrydowych. 
• Polityka zagraniczna oraz dyplomacja Ukrainy i Polski: priorytety i kierunki działalności. 
• Ukraina i Polska w systemie międzynarodowych stosunków gospodarczych. 
• Kwestie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i Polski. 
• Rosyjsko-ukraińska wojna w systemie współczesnego porządku światowego. 
• Wzmocnienie wschodniej flanki UE oraz NATO: współczesne wyzwania i perspektywy re-

alizacji polityki bezpieczeństwa. 
• Regionalne integracyjne projekty jako perspektywy nowego środowiska bezpieczeństwa w 

Europie i świecie. 
• Kompetencje i zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa. 
• Bezpieczeństwo informacyjne, w tym cyberbezpieczeństwo, cyberterroryzm, cyberwojna, 

cyberszpiegostwo. 
• Kulturowe i medialne aspekty bezpieczeństwa.  



• Bezpieczeństwo zdrowotne i demograficzne. 
• Praktyczne aspekty gwarancji bezpieczeństwa. 

 Do udziału w konferencji międzynarodowej zapraszamy badaczy akademickich, ekspertów 
think-tanków, przedstawicieli organów administracji państwowej oraz samorządów z Ukrainy i z 
zagranicy, studentów, doktorantów, zajmujących się badaniami w dziedzinie polityki, gospodarki, 
prawa, socjologii, historii.  

 Miejsce konferencji: 

Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki, 
Lwów, ul. Universytetska 1, Sala Lustrzana; ul. Siczowych Strilciw 19. 

Plan konferencji: 

7 maja 2020 

Rejestracja Uczestników: 10.00 – 10.30 

Posiedzenie Plenarne: 10.30 – 14.00 

Przerwa na obiad: 14.00 – 15.00 

Praca paneli: 15.00 – 17.30 

Uroczysta kolacja: 18.30 

8 maja 2020 

Obrady panelowe: 10.00 – 13.00  

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: 13.00 – 14.00 

Języki robocze konferencji: ukraiński, polski, angielski. 

 Uczestnicy Konferencji mają możliwość opublikowania abstraktów wystąpień (do 4500-5000 zn. 
kom.) oraz (lub) artykułów naukowych (0,5 arkusza wyd.). Abstrakty wystąpień zostaną opub-
likowane w materiałach konferencyjnych przed rozpoczęciem konferencji. Artykuły naukowe po 
recenzji zostaną zamieszczone w kolejnym numerze „Вісника Львівського університету”  seria  
Stosunki Międzynarodowe. 

  Opłaty konferencyjne:   

dla Uczestników z zagranicy – 450 PLN. W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewnia-
ją dwa noclegi (6/7.V-7/8.V.2020), obiad w dniu 7.V.2020 i przerwy kawowe, materiały konferen-
cyjne. Opłata konferencyjna bez rezerwacji noclegów -  (350 PLN).   

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zarejestrowanie się do dnia 30 marca 2020 roku na stronie: 
http://www.ispc.org.ua/reg-form-05-20 oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 10 kwietnia 
2020 r. 

2. Materiały do publikacji przyjmowane są na skrzynkę e-mail:  

conference@ispc.org.ua. W nazwie załączonego pliku prosimy o wskazanie nazwiska autora oraz 
rodzaj publikacji: (np.: franko_tezy.doc, franko_stattia.doc). 



3. Kopie potwierdzenia opłaty konferencyjnej prosimy wysyłać na skrzynkę:  

conference@ispc.org.ua 

Rachunek bankowy: 

International Security and Partnership Centre 

Intermediary:   POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 
   WARSZAWA, POLAND 
   SWIFT: BPKOPLPW 
Beneficiary’s bank: JSC KREDOBANK 
   Lviv, Ukraine 
   SWIFT:  WUCBUA2X 
Beneficiary:  Acc 2600301592026 name International Security and Partnership Centre 
z oznaczeniem “Opłata konferencyjna”. 

Wymogi redakcyjne: 

Redakcja przyjmuje oryginalne, nie publikowane wcześniej artykuły. Wymogi redakcyjne zob.: 
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/index  

Komitet Organizacyjny zastrzega prawo do nieprzyjmowania publikacji, które nie 
odpowiadają wskazanym wymogom.  

KONTAKTY: 

Komitet Organizacyjny: Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Naro-
dowego im. I. Franki, Lwów, ul. Siczowych Strilciw 19 (м. Львів, вул. Січових стрільців, 19, pok. 
206). 

Е-mail: conference@ispc.org.ua 

Tel.: (032) 239-41-32 

Koordynatorzy konferencji:  

dr hab. Larysa Leszczenko-  larysa.leszczenko@uwr.edu.pl   

dr Oleksandr Kuczyk - ol_kuchyk@ukr.net  

dr Roman Vovk-  rom_vovk@yahoo.com  

Ważne daty: 

Do 30 marca 2020 – rejestracja http://www.ispc.org.ua/reg-form-05-20 
Do 10 kwietnia 2020  – wniesienie opłaty konferencyjnej 
Do 25 kwietnia 2020  – wysłanie abstraktów/artykułów.
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