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TERMIN I MIEJSCE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
w  Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

13 maja 2022 r.

ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Studentów Administracji "Ustawka"
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

PUBLIKACJA

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy 
MS Teams

Teksty pokonferencyjne (w języku polskim lub angielskim), po
uzyskaniu pozytywnych recenzji będą bezpłatnie opublikowane
w czasopiśmie naukowym "Rocznik Administracji Publicznej"  

(20 punktów).
 Strona www: https://www.ejournals.eu/RAP/

14 maja 2022 r.
Bezpłatna wycieczka po Krakowie

Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego
Uniwersytet w Białymstoku

https://www.ejournals.eu/RAP/


Celem konferencji jest podjęcie przez studentów i doktorantów refleksji
związanej z aktualnymi wyzwaniami, które stoją przed społecznościami
lokalnymi. Zapraszamy uczestników do pochylenia się nad regulacjami
prawnymi dotyczącymi organizacji i zasad działania samorządu
terytorialnego w Polsce i za granicą oraz podstaw, zasad, celów,
przejawów i barier partycypacji społecznej, obywatelskiej i politycznej w
obrębie struktur lokalnych. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się
interdyscyplinarną przestrzenią do wymiany myśli naukowej, dyskusji i
dzielenia się własnymi doświadczeniami uczestników. Szczególny akcent
chcemy położyć na takie narzędzia partycypacji jak konsultacje społeczne,
budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
referendum, rady młodzieżowe, rady seniorów czy inicjatywa lokalna.
Mile widziane będą zarówno referaty poruszające aktualne zagadnienia
prawne, politologiczne czy socjologiczne, jak i uwzględniające kontekst
historyczny, a także praktyczne aspekty funkcjonowania administracji
samorządowej i partycypacji obywatelskiej. 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY

KOMITET NAUKOWY

- prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz ( Uniwersytet w Białymstoku)
- dr Joanna Podgórska - Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
- dr Dominik Jaśkowiec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)



KOMITET ORGANIZACYJNY

Aleksandra Grzywacz (Administracja i rok SUM, UP w Krakowie)
Aleksandra Laska (Administracja I rok, UP w Krakowie)
Alina Krzak (Administracja I rok SUM, UP w Krakowie)
Anna Leszczyńska (Administracja I rok, UP w Krakowie)
Eliza Gospodarczyk (Administracja I rok SUM, UP w Krakowie)
Joanna Kucharska (Administracja I rok, UP w Krakowie)
Karolina Bocheńska (Administracja III rok, UP w Krakowie)
Klaudia Marzec (Administracja I rok SUM, UP w Krakowie)
Magdalena Kurcap (Administracja III rok, UP w Krakowie)
Sylwia Janiarczyk (Administracja I rok SUM, UP w Krakowie)
mgr Tomasz Wojsz  (Uniwersytet w Białymstoku)
mgr Norbert Arszułowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

REJESTRACJA

Termin rejestracji uczestników:  do 29 kwietnia 2022 r.
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Link: 
https://forms.office.com/r/Giv8sqjmFp

Kontakt: klaudia.marzec2@student.up.krakow.pl 

JĘZYK KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim 

https://forms.office.com/r/Giv8sqjmFp?fbclid=IwAR2SPsbWf5BO9lW8kYm_GmkT_6akmsQWOBtQKTvimC6pgT9EkE56vXiBitM

