
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejne szkolenie,  które odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. Podczas 

spotkania on-line omówiona zostanie część merytoryczna wniosku:  Project proposal – Technical description dla 

projektów badawczo-innowacyjnych, innowacyjnych i wspierających w HE. Projekty tego typu występują między 

innymi w II Filarze HE w Klastrach tematycznych,  realizowane są głównie w konsorcjach międzynarodowych. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK. 

 Horyzont Europa – Możliwości dla jednostek naukowych i przedsiębiorców 

Regionalny Punkt Kontaktowy Wrocław zaprasza na webinarium pt. „Horyzont Europa – Możliwości dla 

jednostek naukowych i przedsiębiorców”, które odbędzie się 14 września 2021 r. Podczas webinarium 

przedstawiona zostanie struktura programu ramowego Horyzont Europa oraz wymierne korzyści wynikające  

z pozyskania projektów finansowanych przez program. 

 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.  

 Dzień informacyjny dla konkursów w obszarze bezpieczeństwa i obronności 

Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny połączony z wydarzeniem networkingowym  poświęcony 

tegorocznej edycji konkursów Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund – EDF).  

Rejestracja na wydarzenie trwa do 8 września. 

Wydarzenie odbędzie się w formule online w dniach 15-17 września 2021.  

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora. 

 

 Pakiet Wolności Akademickiej przyjęty przez Radę Ministrów 

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Pakiet 

Wolności Akademickiej. Konieczność wzmocnienia zasad poszanowania wolności nauczania, słowa i badań 

naukowych sygnalizowało środowisko akademickie zaniepokojone pojedynczymi przypadkami ograniczania tej 

wolności. Głównym celem Pakietu Wolności Akademickiej jest zagwarantowanie nauczycielom wolności 

nauczania, wolności słowa, wolności badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także wolności debaty 

akademickiej na zasadach pluralizmu światopoglądowego. Proponowane zmiany prawne wzmacniają na gruncie 

akademickim poszanowanie konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania przekonań religijnych, 

światopoglądowych i filozoficznych. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie GOV.PL. 

 

 

 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horyzont-europa-mozliwosci-dla-jednostek-naukowych-i-przedsiebiorcow
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pakiet-wolnosci-akademickiej-przyjety-przez-rade-ministrow?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+9+lipca+2021+r


 

 MINIATURA 5 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski 

na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, 

kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu 

jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego 

planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.  

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania 

naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz: 

 posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie 

artystyczne lub artystyczno-naukowe; 

 który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie 

z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA 

na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia 

jest data uzyskania pierwszego z nich. 

Budżet konkursu wynosi 15 mln zł. 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r., do godz. 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 MAESTRO 13 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych 

naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla 

rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia 

dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty 

związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 

 

Budżet konkursu wynosi to 20 mln zł. 

Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 SONATA BIS 11 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie 

nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany 

jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia  

z wnioskiem. 

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia 

dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty 

związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 

 

Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. 

Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11


  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 

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. 

 

 

 

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


 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 

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. 

 
 

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
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


 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 

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. 

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane


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

do obserwacji przestrzeni kosmicznej. 

Termin naboru wniosków: od 27.09.2021 r. od godz. 9.00 do 29.10.2021 r. do godz. 16.00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie GOV.PL. 

 

 

 35th edition of the International Conference on Information Technologies 

InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience 

and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies  

for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc.  

The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research 

(SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), 

established in 2005. 

Sekcje konferencji: 

 

 Information Technologies;  

 Information Security; 

 Networking and Communication Technologies; 

 Technologies for System Design & Investigation; 

 Technological Aspects of e-Governance & Privacy. 

 

Data: 16–17 September 2021 

Miejsce: St. Constantine and Elena resort, Bułgaria 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie INFOTECH. 

 

 III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka III Międzynarodowy Kongres Praw 

Człowieka. Prawa Człowieka – Bezpieczeństwo – Stosunki Międzynarodowe 

Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III 

Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka i ich ochrona”. Jest on adresowany do wszystkich 

osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji 

pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych w których potrzebna jest wiedza na ten temat. 

Problematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną praw człowieka, 

kwestiami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, komunikacją międzynarodową i międzykulturową 

oraz stosunkami międzynarodowymi. 

 
Data:  19–20 października 2021  

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Tadeusza Rejtana 16C, 35-310 Rzeszów 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje. 

 

 
 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/4szafir2021
http://infotech-bg.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12428-iii-miedzynarodowy-kongres-praw-czlowieka-iii-miedzynarodowy-kongres-praw-czlowieka-prawa-czlowieka-bezpieczenstwo-stosunki-miedzynarodowe


 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. 

 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://unikonferencje.pl/konferencja/12515-bezpieczenstwo-polski-w-xx-i-xxi-w-aspekty-pozamilitarne
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

