Konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Polityki publiczne w dobie
kryzysu. Dylematy teorii i praktyki
Ustroń, Hotel „Jaskółka”, 16–17 listopada 2017 roku
Zapraszamy na coroczną konferencję naukową, podejmującą istotne z punktu widzenia nauki
i praktyki tematy. W bieżącym roku proponujemy dyskusję dotyczącą problematyki
przedmiotu i zakresu badań oraz wyzwań, stojących przed politykami publicznymi.

Problematyka:
Problematyka

konferencji

dotyczyć

będzie

w

szczególności

polityki:

społecznej,

gospodarczej, rynku pracy, rozwoju społeczeństwa wiedzy, bezpieczeństwa, spraw
wewnętrznych i zagranicznych. W jej trakcie poruszone zostaną także kwestie związane z
problematyką:

zachowań

politycznych,

dziennikarstwa,

komunikacji

społecznej,

komunikowania i systemów medialnych, stosunków międzynarodowych, systemów
politycznych oraz teorii polityki i myśli politycznej.

Opis:
Środowiska naukowe związane z funkcjonowaniem nauk o polityce są w ostatnim
okresie świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju poszczególnych elementów tej
dyscypliny, nie tylko w kierunku wyodrębniania się w samodzielne dyscypliny, ale także w
kierunku nowych syntez i kreacji przedmiotowej. Przykładem takiego rozwoju stała się nauka
o polityce publicznej. Zgodnie z obecnym stanem badań służy ona nadawania porządku
zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizację, aż do oceny wyników.
Można ją także określić jako zbiór procesów, których realizację podejmuje administracja w
ramach swej misji zaspokajania potrzeb społecznych.
W obrębie zainteresowania nauk o polityce publicznej sytuują się różnorodne
zagadnienia, których precyzyjne i jednoznaczne zakwalifikowanie do którejś z dotychczas
funkcjonujących i zdefiniowanych dyscyplin naukowych napotyka w ciągu dalszym na
istotne trudności. Przestrzeń ta posiada bowiem charakter hybrydowy, wieloobszarowy i
interdyscyplinarny. Jednoczą ją przy tym nie tylko wspólne podstawy metodyczne, wspólne
standardy i instrumentarium badawcze, ale także w znacznej części utylitarne przeznaczenie
wyników badań.
W polu zainteresowania nauk o polityce publicznej znajdują się zagadnienia służące
rozpoznawaniu i zrozumieniu mechanizmów dokonywania wyboru oraz decydowania

publicznego a także implementacji w zakresie m.in.: podstaw teoretycznych i metodologii
badań, zinstytucjonalizowanych procesów podejmowania decyzji, relacji ośrodków władzy ze
społeczeństwem

obywatelskim,

instrumentarium

polityki

publicznej,

zarządzania

publicznego, założeń, realizacji oraz ewaluacji polityk sektorowych, polityk sektorowych, w
tym usytuowanych w obszarach dotyczących problemów i usług społecznych (m.in. zdrowie,
edukacja, rynek pracy, kultura, bezpieczeństwo i inne) oraz technicznych (usługi komunalne,
infrastruktura, ochrona środowiska, transport i inne), co wymaga prowadzenia polityki
edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, polityki społecznej, gospodarczej, rynku pracy, a także
polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem badań nad administracją publiczną.
Formułowanie rekomendacji, ocena efektów podejmowanych działań w ramach
konkretnych polityk sektorowych a także analizy merytoryczne i metodologiczne związane z
planowaniem

i

projektowaniem

przedsięwzięć

rozwojowych

w

różnych

skalach

terytorialnych to główne cele, które pragniemy osiągnąć poprzez dyskusję w ramach
organizowanej konferencji.
Zgłoszenie na konferencję:
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać:
 pocztą tradycyjną – na adres: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul.
Bankowa 11, 40-007 Katowice;
 pocztą elektroniczną – na adres: polityka-spoleczna@us.edu.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2017 r. Odpowiedź o zakwalifikowaniu wystąpień
zostanie przesłana do 6 października 2017 r. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 13
października 2017 r.
Opłata:
Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata obejmuje: transport z Katowic do Ustronia i z
Ustronia do Katowic (opcjonalnie), nocleg w Hotelu „Jaskółka”, wyżywienie (cztery posiłki:
obiad w dniu 16 listopada, uroczystą kolację w dniu 16 listopada, śniadanie w dniu 17
listopada, obiad w dniu 17 listopada), publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów.
Opłaty należy dokonać na rachunek: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: Konferencja Polityki publiczne

