SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ODDZIAŁ W POZNANIU
z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.,
przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca 2012 r.
Załącznik do Uchwały nr 2/2012

Spotkanie założycielskie PTSM oddział w Poznaniu, które
poprowadził prof. UAM dr hab. Andrzej Gałganek, vice-przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, odbyło się 6
grudnia 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukonstytuowaniu PTSM
Oddział w Poznaniu towarzyszył wybór władz.
W

okresie

objętym

sprawozdaniem,

na

podstawie

decyzji

członków-założycieli oraz Walnego Zgromadzenia Oddziału, Zarząd
PTSM Oddział w Poznaniu działał w następującym składzie:
Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Przewodniczący
Dr hab. Artur Wejkszner – Wice-przewodniczący
Dr hab. Radosław Fiedler – Skarbnik
Dr hab. Anna Potyrała – Członkini Zarządu
Mgr Zuzanna Dziedzic – Sekretarz
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W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył trzy posiedzenia, na
których omawiano sprawy bieżące związane z realizacją zadań
statutowych oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2011. W
okresie sprawozdawczym PTSM Oddział w Poznaniu liczyło 24
członków. Składki członkowskie za rok 2011 opłaciły 24 osoby.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

I. Organizacja konferencji naukowej

„Poza oblężoną twierdzę.

Interdyscyplinarność w nauce o stosunkach międzynarodowych”,
23 listopada 2011 r.
Pierwsza konferencja zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Oddział w Poznaniu z
inicjatywy Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych przy
współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz
Zakładem Studiów Strategicznych UAM.
W konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z dziedziny
stosunków międzynarodowych między innymi: prof. Knud Erik Jørgensen
z Uniwersytetu Aarhus w Danii, prof. zw. dr hab. Edward Haliżak
(Przewodniczący PTSM), prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny (UJK, INP),
prof. zw. dr hab. Janusz Symonides (UW, ISM) czy prof. dr hab. Witold
Kostecki (SWPS, WNHiS).
Celem konferencji była dyskusja nad stanem oraz przyszłością
interdyscyplinarności w nauce o stosunkach międzynarodowych, a także
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wymiana i prezentacja badań dotyczących rozwoju nauki o stosunkach
międzynarodowych.

II. Współudział w organizacji konferencji oraz paneli dyskusyjnych

1. „Liberalizm i wojna”, 24 października 2011 r.
Panel dyskusyjny dotyczący przyczyn, charakteru i konsekwencji
zaangażowania liberalnych demokracji w lokalne wojny na początku XXI
wieku pt. „Dlaczego, kiedy i jak współczesne liberalne demokracje
biorą udział w wojnie i jakie są tego konsekwencje?”.
Spotkanie zorganizowane przez: Projekt Polska, Zakład Studiów
Strategicznych

Wydziału

Nauk

Politycznych

i

Dziennikarstwa

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz European Liberal
Forum.
Wśród tematów poruszonych w trakcie dyskusji znalazły się:
przyczyny i najważniejsze cechy współczesnych konfliktów zbrojnych,
powody dla których liberalne demokracje uznają konieczność interwencji
w

lokalnych

konfliktach,

zagadnienia

„humanitarnej

interwencji”,

efektywność strategii NATO i UE odnośnie interwencji w konfliktach
lokalnych

czy

też

polskie

doświadczenia

z

liberalnym

interwencjonizmem, konfliktami lokalnymi i budowaniem państwowości.
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2. „Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem
narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?", 7
marca 2012 r.
Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 7
marca 2012 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Zakres tematyczny spotkania obejmował między innymi: prawne
uwarunkowania

służby

kobiet,

rola

i

miejsce

kobiet

w

siłach

zbrojnych/bezpieczeństwa poszczególnych państw świata; medialny
obraz kobiet zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa – stereotypy,
nowe modele, konsekwencje i specyfikę udziału kobiet w operacjach
wojskowych.

3. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo
międzynarodowe na początku XXI wieku-wyzwania, zagrożenia i
odpowiedzi”, 19 kwietnia 2012 r.
Podczas konferencji organizowanej z inicjatywy Koła Naukowego
Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM, z udziałem ekspertów
(prof.

Jerzy

Konieczny,

dr

hab.

Jarosław

Gryz,

dr

Joanna

Skrzypczyńska) i 24 prelegentów z wiodących ośrodków akademickich w
Polsce (m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

Uniwersytetu

Warszawskiego)

analizowano różne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ich
wpływ na współczesne stosunki międzynarodowe.
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III. Czasopismo naukowe „Przegląd Strategiczny” (ISSN 2084-6991)
W okresie objętym sprawozdaniem ukazały się trzy numery
czasopisma (1/2011, 2/2011, 1/2012) wydawanego przez WNPiD UAM,
pod patronatem PTSM Oddział w Poznaniu.
Podstawowym celem inicjatywy jest zapewnienie możliwości
wymiany poglądów naukowych i popularyzacja wiedzy z zakresu
współczesnych stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego. Czasopismo jest adresowane
zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich
zajmujących się powyższą problematyką.

IV. Organizacja wykładów i spotkań otwartych

1. Spotkanie z prof. zw. dr. hab. Edwardem Haliżakiem, dyrektorem
ISM Uniwersytetu Warszawskiego
Wykład otwarty odbył się w lutym w 2011r. na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Tematyka spotkania dotyczyła
sytuacji w Azji.

2. Spotkanie z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Manią, prorektorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
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Wykład otwarty odbył się 21 marca 2011r. na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Tematyka spotkania dotyczyła
genezy i funkcjonowania Departamentu Stanu USA.

3. Wykład otwarty ,,Why don't you build your own international
relations theory” z udziałem prof. Knud Erik Jørgensen
Spotkanie odbyło się 23 listopada 2011 r. na Wydziale Nauk
Politycznych

i

Dziennikarstwa

UAM

Uniwersytetu Aarhus w Danii.
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z

udziałem

specjalisty

z

