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PROGRAM KONFERENCJI
16 maja (czwartek) – aula PWSZ w Zamościu, ul. Zamoyskiego 64
14.30 - otwarcie konferencji
14.45 - debata plenarna
Bezpieczeństwo i jego zagrożenia w dobie globalizacji - różne optyki i różne doświadczenia
16.45 - sesja plenarna
Bezpieczeństwo polityczne i jego zagrożenia w wymiarze teoretycznym
przew. prof. dr hab. Ivan Pankevych


prof. dr hab. Marek Pietraś, Specyfika zagrożeń bezpieczeństwa procesach globalizacji



prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Bezpieczeństwo polityczne w perspektywie badawczej



prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Marzęda – Młynarska, Koncepcja ‘niestandardowych’
zagrożeń bezpieczeństwa



prof. nadzw. dr hab. Dariusz Kondrakiewicz, Zmiana systemu międzynarodowego jako
zagrożenie dla bezpieczeństwa w procesach globalizacji



dr Krzysztof Iwańczuk, Geopolityczne wyznaczniki bezpieczeństwa państwa w dobie
globalizacji



dr Andrii Semenovych, Jednopolarność albo system niekompletnej proliferacji



dyskusja
17 maja (piątek)

PANEL 1: Bezpieczeństwo polityczne i jego zagrożenia w wymiarze globalnym
Rektorat PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2, Sala Senatu
9.00 - 13.00 - przew. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska


dr Konrad Pawłowski, Wyzwania i zagrożenia międzynarodowego porządku prawnego na
początku XXI w.



prof. nadzw. dr hab. Ivan Pankevych, Wojna hybrydowa a prawa i wolności obywatelskie



dr Małgorzata Niedźwiedź, Terroryzm jako zagrożenie polityczne współczesnego świata:
wybrane aspekty



płk prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Compa, Cyberprzestrzeń jako środowisko współczesnego
pola walki



dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Wyzwania dla działań na rzecz ochrony klimatu:
od dylematów do strategii politycznych współczesnych państw



mgr Jolanta Martuszewska, Edukacja dla

bezpieczeństwa w

dobie zagrożeń

asymetrycznych


dyskusja

10.30 – 11.00 przerwa


dr Jakub Olchowski, Kłamstwo jako prawda – zagrożenie polityczne XXI wieku



mgr Michał Puzio, Zbrodnie z polityczno – religijnej nienawiści. Stare pojęcie, nowe formy



dr Małgorzata Żmigrodzka, Zagrożenia dla organizacji lotniczych w XXI wieku



prof. nadzw. dr hab. Bogdan

Borowik, Uniwersalizm zimnowojennych strategii

powstrzymywania Związku Radzieckiego


dr Marcin Wałdoch, Utylitaryzm jako ideologia globalizacji



dyskusja

PANEL 2: Bezpieczeństwo polityczne i jego zagrożenia w wymiarze regionalnym
Rektorat PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2, sala konferencyjna nr 2
9.00 – 13.00 - przew. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Kondrakiewicz


prof. dr hab. Jan Waskan, Bezpieczeństwo Europy w wybranych nurtach myśli politycznej



dr

Liliana Węgrzyn-Odzioba, dr Justyna Kięczkowska, Zagrożenia kulturowo-

cywilizacyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej w XXI wieku


mgr Tomasz Słapczyński, Bezpieczeństwo żywnościowe w działalności Europejskiego
Banku



Odbudowy i Rozwoju: aspekty zagrożeń politycznych

dr Paweł Szewczyk, Unia Euroazjatycka i Euroazjatycka Unia Gospodarcza w kontekście
integracji oraz dezintegracji regionalnej



dr Justyna Misiągiewicz, Infrastruktura gazociągowa z Rosji jako wyzwanie dla polityki
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej



dyskusja

10.30 – 11.00 przerwa


dr Witold Rewera, Migracje i zagrożone wspólnoty religijne w polityce Stolicy Apostolskiej



dr Łukasz Potocki, Współpraca strukturalna Unii Europejskiej w obliczu rewizji koncepcji
porządku międzynarodowego



płk dr Ryszard Suduł, System inteligentnych granic jako element bezpieczeństwa Unii
Europejskiej



dr Kinga Smoleń, Polityczny wymiar operacji militarnej „Olive Branch” („Gałązka
Oliwna”)



dr Mira Malczyńska-Biały, Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów w Unii Europejskiej



dyskusja

PANEL 3: Bezpieczeństwo polityczne i jego zagrożenia w wymiarze narodowym
Rektorat PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2, sala konferencyjna nr 1
9.00 – 13.00 - przew. dr Andrii Semenovych


prof. nadzw. dr hab. Jerzy Garbiński, Polityka bezpieczeństwa narodowego Białorusi
wobec zagrożeń o charakterze politycznym w latach 2014 -2018



prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał, Alternatywa dla Niemiec – populistyczne
ugrupowanie jako przykład zagrożenia dla stabilności systemu politycznego Niemiec



prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna, Federacja Rosyjska wobec akcesji

Republiki

Słowackiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego


dr Łukasz Lewkowicz, Radykalizacja nastrojów politycznych w Republice Słowackiej –
przypadek Partii Ludowej Nasza Słowacja



dr Nadia Gergało-Dąbek, Rola i miejsce języka państwowego w systemie bezpieczeństwa
narodowego Ukrainy



prof. dr hab. Mykola Romanov, Reżim kontrwywiadu w Ukrainie: funkcje i cele w
warunkach agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej



mgr Oksana Balashova, Partie polityczne a bezpieczeństwo narodowe w Ukrainie



dyskusja

10.30 – 11.00 przerwa


mgr Mykhailo Mozol, Nieformalne instytucje polityczne jako zagrożenie stabilności
politycznej: przypadek Ukrainy



płk dr S. Dubaj, Wewnętrzne przesiedlenia ludności na Ukrainie jako konsekwencja
konfliktu z Rosją



dr Nataliia Malynovska, Wyzwania polityki płci w wojnie hybrydowej z Ukrainą



dr Ewa Pogorzała, Dyskurs wokół migracji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski –
analiza debaty publicznej i działań legislacyjnych po 2015 roku



mgr Lila Pietrusiewicz, Problematyka uchodźców w Polsce w kontekście współczesnych
wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa



mgr Marlena Stradomska, Samobójstwo jako zagrożenie bezpieczeństwa dla społeczeństwa
XXI wieku: polityka presuicydalna w Polsce



mgr Marta Garbińska, Kwestia bezpieczeństwa Polski w myśli politycznej Antoniego
Anusza



dr Krzysztof Okapa, Zagrożenia dla przygotowania fizycznego absolwentów kierunku
studiów bezpieczeństwo narodowe we współczesnej Polsce



dyskusja

PANEL 4: Wielowymiarowość zagrożeń bezpieczeństwa w procesach globalizacji
Sesja Studenckich Kół Naukowych
Pracownia Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu
ul. Zamoyskiego 64 – sala nr 101
9.00 – 10.30 - przew. dr Ryszard Suduł


Olena Sydorova, Organizacje międzynarodowe w zapewnianiu bezpieczeństwa w dobie
globalizacji



Viktoriia Furman, Lobbing zagraniczny jako zagrożenie dla współczesnego bezpieczeństwa
narodowego



Ewelina Magdziak, Polityka D. Trumpa wobec Bliskiego Wschodu. Wymiar
bezpieczeństwa politycznego



Joanna Nachman, Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa Polski po przystąpieniu do Unii
Europejskiej



Robert Choma, Współczesne zagrożenia terrorystyczne dla Polski



Yuliya Mykytyuk, Polityka migracyjna w perspektywie wyzwań dla bezpieczeństwa
państwa



Adam Krajewski, Imigracja jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa, na przykładzie
współczesnej Francji



Bohdan Sitarskyi, Migracja zarobkowa do Polski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego Ukrainy



dyskusja

10.40 – 11.20 - trening strzelecki z broni laserowej
11.30 – 13.00 - przew. dr Łukasz Potocki



Marcin Juźwiak, Istota i specyfika zagrożeń hybrydowych we współczesnych stosunkach
międzynarodowych



Mykhailo Zaslavskyi, Wojna informacyjna i hybrydowa jako zagrożenie współczesnego
bezpieczeństwa międzynarodowego



Nika Fedorchuk, Specyfika państwowej polityki informacyjnej przeciwdziałania
„zagrożeniom hybrydowym” w kontekście konfliktu wojennego (na przykładzie Ukrainy)



Paweł Igański, Dezinformacja jako element hard power Federacji Rosyjskiej



Agnieszka Omiecińska, Kryzys polityczny we współczesnej Wenezueli w perspektywie
zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i regionu



Mateusz Wzorek, Elektrownia atomowa jako element strategii bezpieczeństwa
energetycznego Polski



Jakub Świątek, NATO wobec dywersyfikacji zakupu broni przez Turcję



Wojciech Stachyra, OPEC jako determinant bezpieczeństwa w wymiarze globalnym
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