Warszawa, 12.11.2022 r.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej
Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Nauk Społecznych
Akademii Katolickiej w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego
w Siedlcach z cyklu „Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa
prawnego” na temat: Instytucjonalne aspekty ochrony praw człowieka
i obywatela.

Współorganizatorami Konferencji są: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut
Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut
Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej, Instytut Nauk
o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Polityki Bezpieczeństwa
Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Cyfrowe.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest instytucjonalnemu
wymiarowi działań na rzecz propagowania i ochrony praw człowieka.
Planowane rozważania, analizy i dyskusje zogniskowane zostaną wokół
następujących zagadnień:
 sytuacji i dokonań organizacji pozarządowych działających na rzecz
ochrony praw człowieka;
 działalności i zadań krajowych instytucji ochrony praw człowieka;
 roli międzynarodowych instytucji działających w obszarze ochrony praw
człowieka.
Żywimy przekonanie, że podjęte w trakcie konferencji problemy, pozwolą
nie tylko na przedstawienie aktualnego obrazu instytucjonalnych działań na
rzecz praw człowieka, ale będą także impulsem do pogłębionych refleksji nad
znaczeniem i współczesną kondycją praw człowieka w ogóle.
Konferencja odbędzie się 29 listopada 2022 r. i będzie realizowana
w wersji hybrydowej. Część stacjonarna w Akademii Katolickiej w Warszawie,
przy ulicy Rakowieckiej 61, skąd będziemy się łączyć z uczestnikami (przy
pomocy platformy Zoom), którzy zadeklarują udział on-line.
Opłatę konferencyjną w wysokości 100,00 zł należy przelać na konto:

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005
do dnia 20.11.2022 r. z dopiskiem ,,III Międzynarodowa Konferencja”.
Z opłaty zwolnieni są goście zagraniczni, przedstawiciele sieci uczelni
jezuickich oraz doktoranci. O zwolnienie z opłat w uzasadnionych przypadkach
mogą ubiegać się również inne osoby, kierując stosowne wnioski do Komitetu
Organizacyjnego konferencji.
Linki do logowania na platformę Zoom zostaną przesłane na skrzynki pocztowe
uczestników w przededniu konferencji, tj. 28.11.2022 r.

Partnerami medialnym konferencji są:
 czasopismo naukowe „Studia Bobolanum”,
 czasopismo naukowe „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”,
 czasopismo naukowe ,,Studia nad Bezpieczeństwem”.
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