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INFORMACJE O PUBLIKACJACH

 Uczestnicy Forum mogą publikować materiały 
konferencyjne w zbiorowej monografii (ilość 
22,5-25 tys. znaków).
Wymogi redakcyjne i techniczne publikacji, a 
także przykłady formatowania tekstu dostępne 
są pod linkiem: 
                 http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-7
Nadesłane teksty muszą być napisane w 
jednym z języków roboczych forum: polskim, 
ukraińskim lub angielskim, a także spełniać 
wymagania redakcyjne i techniczne.
Publikacje otrzymają numer ISBN.
Uczestnicy Forum otrzymają elektroniczne 
kopie publikacji oraz certyfikat uczestnictwa w 
wydarzeniu naukowym.
 Autorzy ponoszą odpowiedzialność za 
treść  artykułów oraz prawdziwość podanych 
informacji.
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do 
kształtowania treści monografii oraz doboru 
materiałów konferencyjnych.
Pliki artykułów z nazwiskiem i inicjałami 
autora / autorów prosimy przesyłać na adres 
e-mail:
     Oleh Tsebenko, oleh.o.tsebenko@lpnu.ua   
 

Z wyrazem szacunku, Komitet Organizacyjny 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Centrum Naukowo-Analityczne 
Studiów Politycznych „Wektor” 

Oddział Olsztyński Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

Olsztyn, Polska 19–20 maja 2022 roku 

ВЕКТОР

Organizacja publiczna 
„Europejska Agencja 
Współpracy”

FORUM ODBĘDZIE 
się w ramach projektu

ERASMUS+ J.MONNET MODULE
„Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego UE: 

Szanse dla Ukrainy”
№ 619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE

Rada Młodych Naukowców Instytutu Nauk 
Humanistyczno-Społecznych Narodowego 

Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”

PARTNERS



SZANOWNI PAŃSTWO!
Od 2015 roku Instytut Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z 
Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych 
Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” 
organizuje Polsko-Ukraińskie Fora Naukowe, 
które odbywają się na przemian raz w Olsztynie 
(nieparzyste) i raz we Lwowie (parzyste). Dokładamy 
starań, aby konferencje naukowe, podczas których 
istnieje  możliwość prezentowania wyników 
badań naukowców z Polski i Ukrainy, łączyły się z 
oddziaływaniem na otoczenie społeczne. Dlatego 
w tych przedsięwzięciach naukowych uczestniczą 
dyplomaci, samorządowcy oraz przedstawiciele 
polskiej mniejszości narodowej z Ukrainy i ukraińskiej 
z Polsci. 

Niestety VI P-UFN z powodu pandemii odbyło się 
z rocznym opóźnieniem i zdalnie. Ze względu na to, 
że 24 lutego 2022 roku Rosja poprzez swoją agresję na 
Ukrainie rozpoczęła drugą fazę wojny, informujemy 
również, że VII P-UFN odbędzie się w trybie online, 
ponieważ jako organizatorzy chcemy, by mimo 
wojny polsko-ukraińska współpraca naukowa nadal 
jednoczyła badaczy z naszych i innych państw. 

Zapraszamy do udziału w VII Ukraińsko-Polskim 
Forum Naukowym pracowników naukowych i kadr 
naukowo-pedagogicznych, przedstawicieli władz 
publicznych, którzy w swojej działalności badawczej, 
dydaktycznej lub zawodowej uwzględniają 
problematykę stosunków polsko-ukraińskich, a także 
wszystkich zainteresowanych integracją europejską w 
jej najszerszym znaczenie.

GŁÓWNE TERMINY I WARUNKI 
UCZESTNICTWA

Data wydarzenia: : 19-20 maja 2022 r 
Місце: Вармінсько-Мазурський університет 
(Ольштин, Республіка Польща).
Forma prowadzenia: online
Języki konferencji: ukraiński, polski, angielski

Zgłoszenie do udziału: aplikację o zgłoszeniu 
należy wypełnic według linku w trybie online 
do 10 maja 2022 r. 
http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-7

Termin nadsyłania artykułów do monografii 
zbiorowej: 25 maja 2022 r.

        Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść 
artykułów i artykułów do monografii zbiorowej 
oraz prawdziwość podanych informacji.
       Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do 
kształtowania i formowania treści monografii 
oraz doboru materiałów.
 Uczestnicy Forum otrzymują certyfikaty 
uczestnictwa w wydarzeniu naukowym.

    Uczestnictwo w Forum dla 
wszystkich uczestników jest 

BEZPŁATNE.

PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCĄ 
PROBLEMATYKĘ: 

Partnerstwo Wschodnie - co dalej?; 
Unia Europejska - dotychczasowy dorobek i 
perspektywy rozszerzenia; 
NATO jako sojusz obronny – zagrożenia dla 
bezpie¬czeństwa w Europie i na świecie; 
Funkcjonowanie mniejszości narodowych w 
Polsce i w Ukrainie; 
Stosunki polsko-ukraińskie.
  Na ten temat skupi się osobny panel dyskusyjny:  
„ROLA PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-
WSCHODNIEJ W FORMUŁOWANIU I 
REALIZACJI POLITYKI WSCHODNIEJ UE”
      

W ramach VII Forum odbędzie się 
„Okrągły Stół” nt.: 

75 rocznica Akcji „Wisła”.

 


