Kraków, 17 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,
Jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

i

Politycznych

•

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

•

Instytut Studiów Europejskich

•

Instytut Studiów Międzykulturowych

oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”
organizują w dniu 4 maja 2022 r. (środa) konferencję naukową

Po co Szwajcarom
demokracja bezpośrednia?
Serdecznie zapraszamy do udziału badaczy z Polski zainteresowanych
problematyką szwajcarską, a w szczególności:
➢ problemami migracji
➢ aktualnymi kwestiami dotyczącymi życia społecznego
i gospodarczego
➢ funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej w Szwajcarii
i innych państwach
➢ percepcją szwajcarskiej demokracji bezpośredniej w innych
państwach
➢ szwajcarską kulturą życia społecznego
➢ stosunkami Szwajcarii z Unią Europejską.
Jesteśmy otwarci także na inne tematy interesujące helwetologów.
W programie przewidywany jest specjalny panel studencko-doktorancki.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona demokracji
bezpośredniej w Szwajcarii, przygotowana przez Ambasadę tego kraju
w Polsce.
Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:
konferencja.ise@uj.edu.pl
w terminie do 27 marca 2022 r. Szczegółowy program konferencji
zostanie ogłoszony pod koniec marca 2022 r.

Organizatorzy przewidują opublikowanie referatów zaprezentowanych
w ramach konferencji, w formie artykułów naukowych, w specjalnym
numerze wydziałowego czasopisma „Politeja” (100 pkt na liście MEiN),
po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł, obejmuje materiały
konferencyjne, obiad w dniu trwania konferencji oraz dwie przerwy
kawowe. W przypadku doktorantów opłata wynosi 100 zł.
Miejsce obrad: nowa siedziba Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków.
Osobom planującym nocleg w Krakowie 3/4 maja i/lub 4/5 maja
proponujemy skorzystanie z oferty Domu Profesorskiego UJ „Bursa im.
Stanisława Pigonia” (http://www.dg.uj.edu.pl/garbarska), oddalonego od
miejsca obrad ok. 15 minut drogi pieszo. Chętnie pomożemy także w
innych sprawach związanych z Państwa pobytem w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy do Krakowa!
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