V Ogólnopolska Konferencja Naukowa CZARNY LĄD I ŚWIAT ARABSKI
„Nawoływanie do agresji czy szukanie pomocy?”
Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, działające przy Wydziale
Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Czarny Ląd i Świat Arabski –
nawoływanie do agresji czy szukanie pomocy?”, która zostanie zorganizowana na
terenie Akademii Marynarki Wojennej w dniach 23 – 24 października 2017 r.
Celem tegorocznej Konferencji jest poszerzenie forum dyskusyjnego oraz
wymiana poglądów i opinii ekspertów, doktorantów, a także studentów w kwestii
wpływu migracji na ład europejski, czy nowych obliczy terroryzmu, przed którymi
stoi współczesny świat. Uczestników Konferencji chcielibyśmy zaprosić do dyskusji
w następujących obszarach tematycznych:
1.
2.
3.
4.
5.

Wpływ migracji na ład europejski;
Konflikty zbrojne i religijno-etniczne w Afryce i na Bliskim Wschodzie;
Nowe oblicza terroryzmu;
Piractwo morskie we współczesnym świecie;
Prawa człowieka na Czarnym Lądzie i Bliskim Wschodzie.

Serdecznie zapraszam,
Dziekan WDiOM
kmdr dr hab. Jarosław Teska
Przewodniczący Komitetu
Naukowego

Informacje organizacyjne
1. Miejsce konferencji:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
Ul. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
•
•

23 października 2017 – sala 120 w Bibliotece Głównej Akademii
Marynarki Wojennej
24 października 2017 – sala multimedialna Akademii Marynarki
Wojennej

2. Terminy zgłoszeń, przesyłania artykułów:
a) Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 6 września
2017 roku;
b) Pełne wersje artykułu należy przesyłać do dnia 21 września 2017 roku.

Aby zgłosić uczestnictwo w konferencji należy wypełnić formularz
znajdujący się na stronie internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgAQkDw9zHDhv9FpT8aqj7Vv1P3p1KG8xSGkyUPtNwFuDA/viewform

3. Opłaty konferencyjne:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie
konferencyjnej do dnia 30 września 2017 roku w wysokości:

opłaty

a) 200 zł – uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją artykułu (studenci
i doktoranci);

b) 250 zł – uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją artykułu (inni);
c) 150 zł – uczestnictwo w konferencji bez publikacji artykułu;
d) 100 zł – publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji.

Cena 200/250 zawiera:
a)
b)
c)
d)
e)

Certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne;
Obiad I i II dnia konferencji oraz przerwy kawowe;
Publikację wydaną na I dzień konferencji;
Udział w spotkaniu integracyjnym;
Atrakcję organizatorów.
Cena 150 zł zawiera powyższe, prócz publikacji.

Kwotę należy wpłacić do dnia 30 września 2017 roku na poniższe konto:
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 81-127 GDYNIA
BZ WBK 6/O GDYNIA
95150018811210200332510000
Tytuł przelewu: Konferencja Czarny Ląd i Świat Arabski + imię i nazwisko

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Organizatorzy służą
pomocą przy wskazaniu możliwości zakwaterowania.
Po dokonaniu opłaty konferencyjnej przesłany zostanie zwrotny e-mail
potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W przypadku braku takiego
potwierdzenia należy skontaktować się z organizatorem konferencji
knbm.wdiom@gmail.com.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłaszanych tematów
do publicznego wygłoszenia w poszczególnych panelach konferencji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
•
•
•

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich – kmdr dr hab.
Jarosław Teska;
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich – kmdr por. dr Bartłomiej
Pączek;
Prodziekan ds. Nauki – kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
• Przewodnicząca
mgr Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów
e-mail: p.hryn.olow@gmail.com
telefon kontaktowy: 791-754-183
• Wiceprzewodnicząca
Ewelina Perlik
e-mail: ewelina.perlik@gmail.com
telefon kontaktowy: 535-097-027
• Członkowie:
Małgorzata Laga
Michał Zblewski
mgr Dominika Pasek
mgr Magdalena Kobylarz
mgr Wojciech Milewski
Justyna Bronikowska
Magda Łosińska
Wojciech Górecki
Volodymyr Kukharchuk

Wstępny harmonogram konferencji
I dzień konferencji 23 października 2017 r. – s. 120 Biblioteka Główna AMW

1100 -1200

Rejestracja uczestników – Biblioteka Główna AMW

1200 -1215

Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości

1215 - 1415

Panel I

1430 -1515

Obiad

1530-1600

Atrakcja organizatora

1600 - 1900

Czas do dyspozycji uczestników

1900

Kolacja integracyjna

II dzień konferencji 24 października 2017 r. – s. multimedialna AMW (bud. 10)
900 -1000

Rejestracja uczestników – Sala kolumnowa (bud. 10)

1000 -1130

Panel II

1130 -1200

Przerwa kawowa

1200 -1330

Panel III

1330 -1400

Zakończenie Konferencji

1430 -1530

Obiad

Kolejne informacje będą pojawiały się na bieżąco na:
1. http://www.knbm.amw.gdynia.pl/
2. https://www.facebook.com/KoloNaukoweBezpieczenstwaMorskiego/?hc_ref=NEWSF
EED

