Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Centrum Badań Wschodnich
serdecznie zapraszają na VI międzynarodową konferencję naukową

DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ AZJI
termin:

17 - 18 MAJA 2012 r.
miejsce:
Toruń
Główny obszar problemów badawczych dotyczy, takich kwestii jak:

-

Dyplomacja azjatycka

-

Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich

-

Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich

-

Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich

-

Stosunki USA z państwami azjatyckimi w pierwszej dekadzie XXI wieku

-

Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi

-

System wartości w państwach azjatyckich - tradycja, nowoczesność

-

Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej

-

Tradycja i współczesność w Azji

-

Aspekty polityki gospodarczej państw azjatyckich

-

Ekspansja państw azjatyckich na rynku globalnym

-

Mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku

-

Administracja i samorząd terytorialny

-

Systemy medialne w państwach azjatyckich

Zachęcamy do udziału w konferencji specjalistki i specjalistów z zakresu politologii,
stosunków międzynarodowych, ekonomii, prawa, filozofii, socjologii, kulturoznawstwa.
Zależy nam na jak najbardziej interdyscyplinarnej i wszechstronnej refleksji nad tytułowym
zagadnieniem.
Po uprzednim zaznaczeniu takiej woli w formularzu zgłoszeniowym, istnieje możliwość
wygłoszenia referatu także w języku angielskim.
Wszystkie referaty opublikowane zostaną w wydawnictwie pokonferencyjnym.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł
Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na konto:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
Kredyt Bank o. Toruń
16 1500 1751 1217 5003 8726 0000

z dopiskiem: Hasło konferencji /Konferencja Azja/ oraz imię i nazwisko
uczestnika konferencji
Na wpłaty dokonane przelewem na konto Towarzystwa (z pominięciem osób
fizycznych) wystawiamy, po otrzymaniu wpłaty, fakturę VAT i wysyłamy ją do
wpłacającego. Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na jej żądanie.

Organizatorzy zapewniają nocleg w Toruniu w nocy z 17 na 18 maja 2011 r.
Terminarz:
do 30 marca 2012 roku:

zgłoszenia
na
konferencję
ewakaja@gmail.com

na

adres:

do 10 kwietnia 2012 roku:

wniesienie opłat konferencyjnych na konto
wskazane przez organizatorów

do 15 kwietnia 2012 roku:

weryfikacja i potwierdzenie ostatecznej listy
uczestników

17– 18 maja 2012 roku:

KONFERENCJA

do 30 czerwca 2012 roku:

przesłanie do publikacji tekstów referatów

Prosimy o przygotowanie materiału o objętość jednego arkusza wydawniczego. Prosimy
o przygotowanie dwóch wersji językowych polskiej i angielskiej. Publikacje pokonferencyjne
ukażą się w obydwu językach.
Zgłoszenia przy użyciu załączonego formularza prosimy przesyłać:
a) na adres mailowy: ewakaja@gmail.com
b) lub pocztą na adres:
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń
Komitet organizacyjny:
dr Joanna Marszałek-Kawa – kierownik naukowy konferencji, kawadj@box43.pl
mgr Robert Gawłowski – sekretarz konferencji, tel. 507 160 134, robertgawlowski@o2.pl
mgr Ewa Kaja-Pilas – sekretarz konferencji, tel. 662 041 910, ewakaja@gmail.com
mgr Judyta Węgłowska, sekretarz konferencji, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, tel.
880346229, judyta@marszalek.com.pl

Karta zgłoszenia
Konferencja naukowa 17/18 maja 2012 r.
Tytuł naukowy, Imię i Nazwisko:
TELEFON KONTAKTOWY:
ADRES E-MAIL:

Instytucja:

Temat wystąpienia:

Proszę o rezerwację rzutnika podczas mojego wystąpienia:  TAK  NIE (właściwe
zakreślić)

W KTÓRYM PANELU PREFERUJE PAN/ PANI WYSTĄPIENIE:
POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWO
GOSPODARKA
KULTURA I EDUKACJA
ADMINISTRACJA I SAMORZĄD TERYTORIALNY
SYSTEMY MEDIALNE

Streszczenie wystąpienia (do 100 słów):

Adres do korespondencji:

Proszę o wystawienie faktury za udział w konferencji:  TAK  NIE (właściwe zakreślić)
Nazwa instytucji:

Adres:
NIP:
INFORMACJA O NOCLEGU:
TERMIN NOCLEGU:
LICZBA NOCLEGÓW:
OBIAD WEGETARIAŃSKI:  TAK  NIE (właściwe zakreślić)

