
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesienny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa 

Już w październiku zapraszamy na jesienną edycję wydarzenia „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – 

cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa. W ramach II filaru 

programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) jest możliwość  aplikowania  

o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać 

od 1 do ponad 20 mln euro, przy czym projekty – co do zasady – będą realizowane w konsorcjach 

międzynarodowych. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy 

konkursów. Cykl spotkań odbędzie się w formule online w dniach 18 – 22 października 2021 r. 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami  KPK. 

 Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejne szkolenie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy 

stawiają pierwsze kroki w programach ramowych., szczególnie w Horyzoncie Europa. Podczas spotkania 

prowadzący przedstawi Państwa strukturę i możliwości w programie ramowym Horyzont Europa, powie gdzie 

należy szukać dokumentów konkursowych – Portal Funding & tender opportunities, oraz jak zostać Ekspertem 

oceniającym wnioski w Horyzoncie Europa. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK. 

 

 

 

 

 

 

 Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami zmienił lokalizację 

Informujemy, że WNiZP zmienił lokalizację na budynek nr 2, pokoje 1.5, 1.8 i 1.10 na pierwszym piętrze.  

 NCBR współorganizatorem Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 

Innowacyjność na rzecz Sił Zbrojnych RP, Europejski Fundusz Obronny jako szansa dla polskiego sektora 

obronnego czy technologie kosmiczne i satelitarne dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa to tematy Forum 

Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021, które odbędzie się 26 października br. w Wojskowej Akademii Technicznej. 

Organizatorem spotkania, które będzie okazją do promocji działalności badawczo – rozwojowej realizowanej  

na rzecz obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa jest Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Techniczna. 

Celem Forum Innowacyjności jest integracja wojska, przemysłu i nauki zgodnie z założeniami polityki 

innowacyjności resortu obrony narodowej. Podczas Forum zaplanowano m.in. prezentację założeń nowego 

podejścia do budowania priorytetowych kierunków badań naukowych na potrzeby obronności państwa w oparciu 

o potrzeby Sił Zbrojnych RP w perspektywie 15-letniej. Omówiona zostanie również rola i udział w tym procesie 

krajowego potencjału naukowego i przemysłowego oraz znaczenie dialogu pomiędzy wojskiem, przemysłem  

i nauką. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora. 
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https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/pierwsze-kroki-w-horyzoncie-europa
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2021/


 

 SONATA 17 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 17 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, 

którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy 

mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających  

12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. 

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 OPUS 22 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 22 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość 

ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej 

dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu 

przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest 

dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: 

 bez udziału partnerów zagranicznych, /wniosek OPUS 

 z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,  

/wniosek OPUS 

 z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach 

programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych 

programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę 

agencji wiodącej w programie Weave), /wniosek OPUS 

 przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel 

w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych,  

/wniosek OPUS 

 w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy  

z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które 

występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich 

instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF,  

/wniosek OPUS LAP 

 w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, 

którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym 

wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, /wniosek OPUS LAP. 

 

Budżet konkursu wynosi to 500 mln zł.  

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 ARTIQ 

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłaszają konkurs ARTIQ. Celem konkursu 

jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski  

w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości  

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22


w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy 

polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie  

i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. 

W konkursie przewidziane jest dofinansowanie badań podstawowych przez NCN i badań przemysłowych, prac 

rozwojowych lub przedwdrożeniowych oraz wsparcia na zakładanie spółek celowych przez NCBR. 

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł. 

Nabór wniosków w systemie informatycznym LSI potrwa od 20 września do 20 grudnia 2021 r., do godziny 

16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

  POLONEZ BIS 

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże  

w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach 

zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą 

się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl 

atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi.  

Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie  

w wysokości 53,5 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. Program POLONEZ BIS jest 

współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie 

Skłodowska-Curie COFUND. 

Nabór wniosków: 

POLONEZ BIS 1: wrzesień 2021 – grudzień 2021 

POLONEZ BIS 2: marzec 2022 – czerwiec 2022 

POLONEZ BIS 3: wrzesień 2022 – grudzień 2022 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym WEBINAREM  POLONEZBIS 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 Nauka dla społeczeństwa 

Do 2 mln zł dofinansowania będą mogły dostać projekty, wzmacniające współpracę nauki z gospodarką 

i społeczeństwem, w ramach nowego programu "Nauka dla Społeczeństwa". Celem nowego programu Ministra 

Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji 

działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać 

objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi  

i otoczeniem gospodarczym. 

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach: 

 Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań 

naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów 

badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej 

odbioru społecznego; 

 Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki  

z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/artiq
https://www.youtube.com/watch?v=5PhO-V2SWw8
https://ncn.gov.pl/polonez-bis


naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, 

innowacyjnością i gospodarką; 

 Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne  

i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje 

narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą. 

 

Nabór wniosków do jest prowadzony w trybie ciągłym.  

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie GOV.PL. 

 Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa już otwarte 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie 

badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania 

przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach: 

 Doskonała baza naukowa 

 Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa 

 Innowacyjna Europa 

 

Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, 

przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary 

tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. 

II filar obejmuje następujące klastry: 

 Zdrowie 

 Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne 

 Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (klaster 3) 

 Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna (klaster 4) 

 Klimat, energia, mobilność 

 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. 

 

 Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa  

Celem klastra trzeciego jest wspieranie realizacji priorytetów polityki UE związanych z bezpieczeństwem, w tym 

wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, cyberbezpieczeństwo, a także ograniczeniem 

ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Duży nacisk będzie 

położony na etyczny wymiar tych wyzwań. 

 

Budżet wynosi 148,5 mln €. 

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca do 23 listopada 2021 r.  

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursowymi na stronie KPK. 

 Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 

Badania wspierane w ramach klastra czwartego będą przyczyniać się do wsparcia dualnej transformacji przemysłu 

europejskiego: cyfrowej oraz ekologicznej, przy zachowaniu suwerenności technologii oraz skoncentrowanym na 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+2+lipca+2021+r.
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/innowacyjna-europa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


człowieku, etycznym rozwoju.  Badania i innowacje będą ukierunkowane na globalne przywództwo i autonomię 

w strategicznych łańcuchach wartości przy poszanowaniu granic naszej planety oraz maksymalizacji korzyści dla 

wszystkich grup społecznych, włączając w to różnorodne konteksty społeczne, gospodarcze i terytorialne  

w Europie. Duży nacisk będzie kładziony na rozwój wspomagających technologii cyfrowych: sieci 6G, Internetu, 

IoT, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, technologii kwantowych oraz grafenu. 

Budżet wynosi 1,58 mld €.  

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca do 21 października 2021 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursowymi na stronie KPK. 

 GOSPOSTRATEG (VII konkurs) 

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów 

badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy 

konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa 

zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  

Siódmy konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: 

 Zagadnienie badawcze nr 1 

Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki 

wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej 

 Zagadnienie badawcze nr 2 

Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). 

Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności  

i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju 

fotowoltaiki. 

Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł. 

Nabór wniosków trwa od 1 września 2021 r. do 27 października 2021 r., do godz. 16:00. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie GOV.PL. 

 

 SZAFIR 4 

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności 

państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 1.09.2021 r. ogłasza konkurs nr 4/SZAFIR/2021. 

Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 

i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające uzyskanie poziomu 

gotowości technologii Projektu określone w Regulaminie Konkursu. 

Wnioskodawca składając Wniosek będzie zobowiązany do określania, w której z grup projektów A albo B będzie 

realizowany Projekt objęty wnioskiem.  

Grupa A – Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, 

softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT, których rozwiązanie 

może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub stworzenie podstaw do budowy nowych 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane


możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych systemów lub nowo opracowywanych wzorów 

uzbrojenia lub sprzętu technicznego. Okres realizacji Projektu: faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat. 

Grupa B – Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia  

i sprzętu wojskowego na VI PGT. Okres realizacji Projektu: faza badawcza do 3 lat. 

Zakres tematyczny: 

1. Technologie wykorzystywane w systemach bezzałogowych i platformach autonomicznych wspierających 

działania na akwenach morskich. 

2. Technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. 

3. Technologie kwantowe i laserowe w telekomunikacji satelitarnej oraz radarowe technologie aktywne i pasywne 

do obserwacji przestrzeni kosmicznej. 

Termin naboru wniosków: od 27 września 2021 r. do 29 października 2021 r. do godz. 16.00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie GOV.PL. 

 

 

 

 BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Aspekty pozamilitarne 

Konferencja organizowana przez Katedrę Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu Politechniki 

Częstochowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Menedżerów Jakości i Produkcji oraz Polską Akademią 

Nauk. 

Celem konferencji jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi problemów  

w bezpieczeństwa oraz zaakcentowanie niemilitarnych jego aspektów. 

 Główne obszary tematyczne: 

 Bezpieczeństwo w zarządzaniu 

 Bezpieczeństwo w instytucjach 

 Bezpieczeństwo polityczne 

 Bezpieczeństwo zdrowotne 

 Bezpieczeństwo ekonomiczne 

 Bezpieczeństwo informacyjne 

 Bezpieczeństwo ekologiczne 

 Bezpieczeństwo społeczne 

 Bezpieczeństwo socjalne 

 Bezpieczeństwo energetyczne 

 Bezpieczeństwo kulturowe 

 Cyberbezpieczeństwo 

 Bezpieczeństwo w dobie COVID 

 

Data: 26–27 października 2021roku w trybie on-line.   

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje. 

 
 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/4szafir2021
https://unikonferencje.pl/konferencja/12515-bezpieczenstwo-polski-w-xx-i-xxi-w-aspekty-pozamilitarne


 „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń” 

Konferencja „Nauki o Bezpieczeństwie – dekada doświadczeń” będzie wydarzeniem niezwykłym, gdyż zbiega się 

z 10. rocznicą utworzenia dyscypliny „Nauki o Bezpieczeństwie”. Dlatego konferencja zapewni zarówno 

tradycyjną debatę naukową, jak i uroczyste obchody tej rocznicy. W ciągu tego stosunkowo niedługiego czasu 

nauki o bezpieczeństwie dynamicznie się rozbudowywały. Dlatego też warto dokonać oglądu obszarów tego 

rozwoju i zaprezentować prowadzone w nich badania. I temu celowi ma też służyć organizowana konferencja. 

Kolejnym celem konferencji jest też debata na temat wspólnego dorobku wiedzy w naukach o bezpieczeństwie  

i wskazanie kierunków dalszego rozwoju tej dyscypliny. 

Data:  9–10 listopada 2021 

Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej, al. gen A. Chruściela „Montera” 103, Warszawa 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie ASzWoj. 

 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Zagrożenia i wyzwania 

bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny 

Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać o tym, że ze względu na swoją złożoność, wielowymiarowe 

uwarunkowania i nieustanną ewolucję wymaga ono ciągłego definiowania i analizowania na nowo. Wobec 

rosnącej złożoności i bezprecedensowej dynamiki współczesnych zmian cywilizacyjnych zapewnianie 

bezpieczeństwa – jeden z priorytetów współczesnej polityki na szczeblu narodowym i międzynarodowym  

- wymaga nie tylko odpowiednio zaprogramowanych, interdyscyplinarnych procesów badawczych, 

ukierunkowanych zarówno na obiektywne (zagrożenia), jak i subiektywne (zdolności do rozpoznawania  

i reagowania) determinanty bezpieczeństwa współczesnego świata, ale także odpowiednio monitorowanych 

społecznych procesów uczenia się. 

Konferencja ma wnieść wkład w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa.  

Data:  25–26 listopada 2021 

Miejsce: Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje. 

 

 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Paulina Pałasz (p.palasz@akademia.mil.pl); tel. 261-813-648;  

– mgr Monika Szpura (m.szpura@akademia.mil.pl); tel. 261-814-478. 

https://aszwoj.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12435-iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zagrozenia-i-wyzwania-bezpieczenstwa-wspolczesnego-swiata-wymiar-polityczno-prawny
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

