Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„Edukacja dla bezpieczeństwa”
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku
18-20 kwietnia 2012 r.
Serdecznie zapraszają
na Konferencję pod tytułem:

„Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku”
POD HONOROWYM PATRONATEM
Jego Magnificencji Rektora WSB dra Andrzeja ZDUNIAKA
Termin:
18-20 kwietnia 2012 r.
Miejsce obrad plenarnych:
Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Gdańsku-Jelitkowie.
ul. Piastowska 206.
Analiza problemów dotyczących szeroko rozumianych zagrożeń współczesnego świata
wychodzi naprzeciw potrzebie dyskusji nad bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa i państwa.
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa postanowił
zorganizować konferencję na temat: Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku.
Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań i rozwiązań praktycznych na miarę
wyzwań i potrzeb XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, administracji, samorządów,
służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz firm i osób zainteresowanych problematyką
wielowymiarowo widzianego bezpieczeństwa człowieka i państwa, ze szczególnym
uwzględnieniem roli służb specjalnych.
Komitet naukowy:
dr hab. Mieczysław CIOSEK, prof. UG; gen. Marek DUKACZEWSKI; dr hab. Tomasz
FROŁOWICZ, prof. WSB – zastępca przewodniczącego; dr hab. Andrzej GAŁECKI, prof. WSB;
prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI; dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, prof. WSB –
przewodnicząca; gen. Andrzej KAPKOWSKI; dr hab. Marian KOPCZEWSKI, prof. WSB;
dr hab. Krzysztof KUBIAK, prof. DSW; dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN,
prof. WSB; ks. dr hab. Mirosław MICHALSKI, prof. ChAT; dr hab. Piotr MICKIEWICZ,
prof. DSW; prof. dr hab. Michał PŁACHTA; dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI, prof. AMW;
dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW; prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ, AON, WWSI;
prof. dr hab. Bogdan SZULC, AON, WSiPW; dr Marek SIKORSKI; dr Andrzej ZDUNIAK.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 15
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH w Gdańsku
Komitet organizacyjny:
mgr Magdalena BŁAJET; mgr Marta DZIEDZIC – sekretarz konferencji; dr Magdalena GIERS;
dr Marek ILNICKI – zastępca przewodniczącego; dr Andrzej PIOTROWSKI – przewodniczący;
dr Marek SIKORSKI; mgr Małgorzata SUCHTA; mgr Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK
Szczegółowa problematyka konferencji:
Problematyka panelu: Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń
współczesnego świata
1. Perspektywa antropologiczna w edukacji dla bezpieczeństwa.
2. Zadania oświaty w realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
3. Globalizacja jako proces generujący zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka.
4. Bezpieczeństwo człowieka w procesie wykorzystania energii atomowej.
5. Nauki o bezpieczeństwie wobec zagrożeń w komunikacji.
6. Strategia bezpieczeństwa państwa na tle współczesnych zagrożeń.
7. Bezpieczeństwo socjalne w kontekście przyrostu liczby ludności na świecie.
8. Aksjologiczne aspekty zachowania bezpieczeństwa społecznego.
9. Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole i zakładzie pracy.
10. Funkcjonowanie i współdziałanie służb porządkowych i ratowniczych w zapewnieniu
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
11. Ochrona praw człowieka nieodłącznym wyzwaniem nauk o bezpieczeństwie.
12. Politologiczna prognoza dla ekonomiczno-gospodarczego bezpieczeństwa Europy.
13. Edukacja antyterrorystyczna społeczeństwa.
14. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie imprez masowych (Euro 2012).
15. Przeciwdziałania zagrożeniom teleinformatycznym.
Problematyka panelu: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
1. Służby specjalne w ochronie porządku konstytucyjnego państwa.
2. Rekrutacja, przygotowanie i doskonalenie kompetencji pracowników służb specjalnych.
3. Udział służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
i zewnętrznego państwa.
4. Służby specjalne w walce z terroryzmem.
5. Współpraca służb specjalnych ze służbami ochrony porządku publicznego.
6. Regulacje prawne dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych.
7. System ochrony informacji niejawnych w Polsce.
8. Odmienności zainteresowań operacyjnych służb specjalnych na tle przemian historycznych
w Polsce.
9. Udział Polski w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej.

Serdecznie zapraszamy
Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku
oraz Komitet Organizacyjny
Zwracamy się z prośbą o zachęcenie Współpracowników do wzięcia udziału w Konferencji.
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