Poznań, 17.04.2020 r.

I Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa
„Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tj.
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu,
Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej,
Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
I Międzynarodowej e-Konferencji Naukowej
„Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21.05.2020 r. w oparciu o przyjazną platformę
internetową.
Epidemia koronawirusa i wynikająca z niej izolacja społeczna sprawia, że wszystkie
stacjonarne wydarzenia o charakterze naukowym zostały odwołane. Nikt z nas nie wie jak
długo potrwają obostrzenia, a wydaje się, że należy rozpocząć debatę o tym jakie
konsekwencje dla życia społeczno-gospodarczego będą miały obecne wydarzenia.
Dostosowując się do wyzwań rzeczywistości i w poczuciu głębokiej potrzeby, by w dokonać
naukowych dociekań co do najbliższej przyszłości kierujemy do Państwa niniejsze zaproszenie.
Nie prowadzimy szerokiego naboru konferencyjnego, a jedynie zapraszamy
pracowników naszej Alma Mater, jak i imiennie wybranych ekspertów z innych jednostek
badawczych do udziału w naszym wydarzeniu. Naszą ambicją jest, by prowadzić relację z
paneli w Internecie, a także by umożliwić Internautom możliwość wcześniejszego przesyłania
pytań. W przypadku, gdyby chcieli Państwo zgłosić swój autorski panel, prosimy pamiętać o
tym, że obowiązkiem prowadzącego jest zadbanie o to, by zgłosili się do niego uczestnicy.
Zakładamy, że znają Państwo badaczy zajmujących się pokrewną tematyką – pozwoli nam to
na zadbanie o spójność obrad i wysoki poziom prowadzonych w trakcie wydarzenia dociekań
naukowych.

Obszary tematyczne:
1) Polska, świat w pandemii: jak COVID-19 zmienia stosunki międzynarodowe?
2) Globalna gospodarka po pandemii – w poszukiwaniu nowej normalności.
3) Unia Europejska wobec obecnego kryzysu.
4) Polityka przeciwdziałania kosztom społeczno-gospodarczym zjawiska lockdownu.
5) Komunikowanie polityczne w obliczu pandemii.
6) Społeczno-gospodarcze implikacje pandemii – panel doktorancki.
7) Elections during the pandemic (panel anglojęzyczny).
8) Coronavrisu pandemic ang global re-bordering: cross border cooperation under stress
(panel anglojęzyczny).
9) Пандемия как дестабилизирующий фактор мировой и региональной политики
государств Азии, Центральной и Восточной Европы (panel rosyjskojęzyczny).
Gdyby chcieli Państwo zgłosić swój autorski panel, bądź mieli jakiekolwiek pytania, prosimy o
kontakt z sekretarzem konferencji mgr. Maciejem Górnym pod adresem mailowym:
maciej.gorny@amu.edu.pl.
W przypadku chęci wzięcia udziału w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie do
01.05.2020 r. formularza znajdującego się tutaj: https://www.shorturl.at/nqvHX.
Organizatorzy nie przewidują opłaty za uczestniczenie w konferencji. Szczegóły dotyczące
programu, pokonferencyjnej publikacji i informacje na temat platformy, w ramach której
odbywać się konferencja, nadesłane zostaną bliżej wydarzenia.
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