Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od Akademii Lubrańskiego do Ustawy 2.0 – nauka
i szkolnictwo wyższe w polskich systemach prawnych”

Poznań, dnia 5 kwietnia 2019 r.
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Od Akademii Lubrańskiego do Ustawy 2.0 – nauka i szkolnictwo wyższe
w polskich systemach prawnych”, która odbędzie się w dniach 3-5 czerwca na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauk prawnych, politycznych oraz
historycznych. Tak szeroki wachlarz tematyczny ma na celu prześledzenie rozwoju
polskiej

nauki,

a w szczególności

szkolnictwa

wyższego

od

jego

źródeł

do współczesności. Celem Konferencji jest dyskusja o historii i kondycji polskiej nauki
oraz perspektywach jej dalszego rozwoju u progów tzw. Ustawy 2.0. Zachęcamy do
zgłaszania referatów z bardzo szeroko pojętej tematyki prawnej, politycznej
i historycznej dotyczącej rozwoju polskiej nauki.
Ostateczny podział Konferencji na panele uzależniony będzie od tematyki
nadesłanych

referatów,

jednakże

już

na

obecnym

etapie

informujemy,

że zaplanowany jest odrębny panel dotyczący problematyki lokalnej – historii
i rozwoju szkolnictwa wyższego na terenie Wielkopolski.
Tematyka konferencji obejmuje między innymi problemy takie jak:
Historia polskiego szkolnictwa wyższego :
•

szkolnictwo wyższe w średniowieczu i renesansie

•

polskie szkolnictwo wyższe pod zaborami

•

perspektywy rozwoju naukowego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

•

polskie tradycje uniwersyteckie

•

rozwój instytucji edukacyjnych na przestrzeni wieków

•

osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
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Ramy instytucjonalne:
•

Ustawa 2.0 – charakterystyka, ocena i perspektywy

•

podstawy funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej

•

ocena obowiązujących rozwiązań prawnych

•

postulowane kierunki rozwoju regulacji szkolnictwa wyższego

Wybitni polscy naukowcy:
•

sylwetki zasłużonych badaczy

•

niekonwencjonalne metody naukowe

•

mistrzowie i uczniowie

Analiza prawnoporównawcza dotycząca szkolnictwa wyższego:
•

w Polsce i Europie

•

w państwach członkowskich Unii Europejskiej

•

w systemie kontynentalnym i common law

Szkolnictwo wyższe na terenie Wielkopolski:
•

Wielkopolanie zasłużeni dla nauki i rozwoju szkolnictwa

•

historia rozwoju nauki w Wielkopolsce

•

obecny kształt i perspektywy rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego
w Wielkopolsce

•

Uniwersytet Poznański – dezintegracja a perspektywa zjednoczenia

Powyższy katalog stanowi jedynie wskazanie przykładowych obszarów, w ramach
których prowadzona będzie dyskusja - gorąco zachęcamy do zgłaszania referatów
o tematyce wykraczającej poza zaproponowane ramy tematyczne.
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Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do dnia 5 maja
2019 roku, poprzez formularz rejestracyjny, znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/cUZtjMtjoMddTAxN8.
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 120 złotych i obejmuje: materiały
konferencyjne, obiady, przerwę kawową oraz publikację.
W

razie

jakichkolwiek

pytań

zachęcamy

do

kontaktu

na

adres

e-mail

kongres@amu.edu.pl lub pod numerem telefonu sekretarza konferencji: (+48) 691222-384. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.kongres.amu.edu.pl, na której to znajdują się szczegółowe informacji
dot. Konferencji.

Z wyrazami szacunku

Jędrzej Witt

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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