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ZAŁOŻENIA NAUKOWE KONFERENCJI 

 

W związku z końcem podziału zimnowojennego wydawało się, jak pisał Francis 

Fukuyama, że „skończyła się historia” i model demokracji zachodniej, a także związany z nim 

kapitalizm zatryumfowały i nic nie jest w stanie zatrzymać ich zwycięskiego pochodu.  

Niebawem okazało się jednak, że tezy o końcu historii były błędne, co więcej w kolejnych 

latach pojawiły się różnego rodzaju kryzysy, czy też odwroty od demokracji.  XXI wiek 

przyniósł ze sobą zmiany w wymiarze globalnego układu sił. Ukazał, że tzw. PAX Americana 

także jest coraz bardziej kwestionowany. Szczególnie związane było to ze wzrostem 

asertywności Chin oraz Rosji na arenie międzynarodowej. Państwa te kontestowały 

dominację Zachodu w stosunkach międzynarodowych oraz zachodnich rozwiązań 

instytucjonalnych, tak w wymiarze międzynarodowym jak i rozwiązań systemowych 

poszczególnych państw. Pojawiły się także opracowania przewidujące koniec dominacji 

Zachodu i jego rozwiązań instytucjonalnych (politycznych i ekonomicznych) w wymiarze 

ogólnoświatowym. Wskazywano, że nowe potęgi globalne rodzą się głównie w Azji. Kryzys 

ekonomiczny, zapoczątkowany w 2007 r., jeszcze bardziej uwidocznił problemy rozwojowe 

państw zachodnich i zdynamizował zmiany wewnątrz ich systemów politycznych i 

gospodarczych. Przykładem tego był wzrost nacjonalizmu i roli partii radykalnych w 

poszczególnych państwach. Kondycja gospodarcza zaczęła zatem warunkować procesy 

polityczne. Okazało się także, że kraje o innym niż demokratyczny reżim polityczny mogą 

uzyskiwać wysokie tempo rozwoju gospodarczego. W przypadku Chin wskazywano wręcz, 

że to właśnie ich model polityczny przyczynił się do sukcesów gospodarczych. Wszystkie te 

procesy unaoczniają, że tak państwa zachodnie, jak środkowo-europejskie znajdują się w 

okresie nowych zmian o charakterze politycznym i gospodarczym. Kraje azjatyckie, 

natomiast zaczynają odgrywać coraz większą rolę w stosunkach międzynarodowych, a co 

więcej, być dla niektórych państw wzorem do naśladowania rozwiązań systemowych.  

Pojawia się zatem wyzwanie dla politologii odpowiedniej, naukowej analizy tych 

przemian i refleksji nad nimi. Co więcej, pytaniem jest jak w dydaktyce akademickiej 

odpowiednio prezentować i ukazywać znaczenie wyników prac badawczych nad przemianami 

systemów politycznych. Jak także umiejętnie ukazywać znaczenie tychże prac dla gospodarki, 

rozwoju kraju. Te pytania są niezwykle ważne szczególnie w kontekście zmian w 

szkolnictwie wyższym w naszym kraju. Od wielu lat obserwujemy dyskusję na temat edukacji 

politologicznej dla rozwoju gospodarczego kraju oraz znaczenia kształcenia humanistycznego 



dla rynku pracy. Być może odpowiedzią na te wyzwania byłaby zmiana modelu kształcenia i 

przekazywania treści humanistycznych w kształceniu uniwersyteckim. Jednocześnie z 

dyskusją nad sensownością istnienia tak dużej liczby kierunków humanistycznych 

obserwujemy tendencje przeciwne – podkreślające rolę nauk społecznych i humanistyki dla 

innowacyjności w gospodarce, racjonalności gospodarowania zasobami ludzkimi i 

gospodarczymi, dogłębnego zrozumienia całości funkcjonowania systemów ekonomicznych, 

na które wpływ mają inne dziedziny, jak polityka czy choćby zachowania ludzkiego oblicza 

kapitalizmu. W ramach nauk politycznych podkreśla się także wzrost znaczenia czynnika 

ekonomicznego w klasycznych analizach politologicznych, czego przykładem są tezy o 

ekonomizacji polityki czy pojawieniu się dyskusyjnego pojęcia geoekonomia.  

Celami podstawowymi konferencji będą zatem, po pierwsze refleksja nad 

tendencjami rozwoju systemów politycznych w Europie i Azji, wraz z uwzględnieniem 

przenikania się zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w tym względzie. Po 

drugie, wskazanie roli i zadań wiedzy o systemach politycznych Europu i Azji dla edukacji 

uniwersyteckiej i  kształcenia dla potrzeb gospodarki.  

Do udziału w konferencji zapraszamy, oprócz naukowców, także studentów, 

przedstawicieli władz samorządowych, podmiotów gospodarczych (sektor państwowy, 

prywatny), instytucji kulturalnych i pozarządowych zajmujących się edukacją, a także 

niezależnych ekspertów (z kraju i zagranicy).  

 

Proponowane zagadnienia do dyskusji: 

 tendencje rozwojowe systemów politycznych Europy i Azji; 

 uwarunkowania historyczne, gospodarcze, kulturowe rozwoju systemów 

politycznych; 

 możliwe obszary współpracy Polski z krajami euro-azjatyckimi i rola 

uniwersytetów w tym zakresie; 

 systemy polityczne a systemy ekonomiczne Europy i Azji; 

 populizm, demokracja, autorytaryzm i dyktatura a rozwój państw Europy i Azji; 

 nowe idee i wyzwania a systemy polityczne Europy i Azji; 

 rola wiedzy politologicznej w kształceniu dla potrzeb gospodarki; 

 obszary i formy współpracy politologów i humanistów z gospodarką (sektor 

administracji centralnej, samorządowej, sektor prywatny); 

 kierunki politologiczne a potrzeby na polskim rynku pracy. 



MIEJSCE KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się w Hotelu ‘Chochołowy Dwór’, położonym w 

Jerzmanowicach, w niedalekim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego, w 

odległości ok. 15 km od Krakowa: http://chocholowydwor.pl/ 

  

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata konferencyjna wynosi 600 PLN. Kwota ta obejmuje: udział w konferencji, 

materiały konferencyjne, publikację artykułu, nocleg z 4 na 5 czerwca, a także koszty 

wyżywienia (dwa obiady oraz okolicznościowa kolacja) oraz cateringu podczas obrad.  

 

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe Stowarzyszenia Studentów i 

Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej – „WISE”  

Nr konta: 81 1600 1013 1842 9520 5000 0001 

z dopiskiem: „Dylematy Rozwoju Systemów Politycznych – IMIĘ i NAZWISKO” 

 

PUBLIKACJA 

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji w języku polskim, 

angielskim w wysoko-punktowanych czasopismach lub wydawnictwach z list 

ministerialnych zastrzegając sobie przy tym prawo do wyboru tekstów do 

wydawnictwa. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie przez niego pozytywnej 

recenzji.  

Przesyłane teksty powinny zawierać streszczenia w języku polskim oraz angielskim, a 

także bibliografię. Ich maksymalna objętość nie może przekraczać 1 arkusza 

wydawniczego (ok. 40 tys. znaków)
1
.  

 

TERMINARZ 

 do 28 lutego 2019 – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konferencji 

 do 31 marca 2019 – uiszczenie opłaty konferencyjnej 

 do 31 maja 2019 – przesyłanie tekstów referatów  

                                                 
1
 Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną przesłane w późniejszym terminie.   
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