I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka
Konferencja Kół Naukowych, pt.
„Wyzwania bezpieczeństwa na początku trzeciej
dekady XXI wieku”

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza na I Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół
Naukowych, pt. „Wyzwania bezpieczeństwa na początku trzeciej dekady XXI wieku”. Wydarzenie odbędzie się 24
września 2020 roku. Konferencja ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
bezpieczeństwo odbędzie się w formie zdalnej (online).
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Celem konferencji jest:
 Identyfikacja wyzwań bezpieczeństwa i związanych z nimi dylematów decyzyjnych przed którymi stoją
różnego rodzaju podmioty na początku trzeciej dekady XXI wieku.
 Porównanie i analiza aktualnych wyzwań bezpieczeństwa w perspektywie wyzwań minionych dekad.
 Ocena perspektyw radzenia sobie z wyzwaniami poprzez poszczególne podmioty bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej.
 Prognozowanie nadchodzących wyzwań.

Zapraszamy również osoby związane z innymi dziedzinami lecz zainteresowane pokrewną tematyką

 Udział w konferencji jest bezpłatny.
 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w poniższym linku:
https://forms.gle/6wvB7AzscViZjZGdA
 Link do wydarzenia na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/1819021464904939/?active_tab=about
 W planach mamy także wydanie publikacji pokonferencyjnej. Więcej informacji wkrótce.

 17 września 2020 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń.
 19 września 2020 r. przekazanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń.
 19 września 2020 r. publikacja harmonogramu konferencji.
 19 września 2020 r. udostępnienie informacji dotyczących dostępu do platformy poprzez którą odbędzie się
konferencja.

Przewidywany harmonogram konferencji
 10.00 – 10.10  Otwarcie konferencji
 10:10 – 13.00  Panel główny
 13.00 – 13.30  Przerwa
 13.00 – 17.00  Obrady w sekcjach studentów i doktorantów

