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iNForMaCjE o puBLikaCjaCH
 

Uczestnicy Forum mogą opublikować 
abstrakty wystąpień konferencyjnych w 
zbiorowej monografii (objętość 22,5-25 tysięcy 
znaków).
Wymagania redakcyjne i techniczne dla  
publikacji, a także wzory formatowania tekstów 
zamieszczane są w linkach poniżej:

http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-8
Teksty powinny być napisane w jednym z  
języków roboczych Forum: polskim, ukraińskim 
lub angielskim, a także odpowiednio 
sformatowane według wymagań redakcyjnych i 
technicznych.
Publikacjom zostanie przydzielony numer 
isBN 
Uczestnicy Forum otrzymają publikacje 
(wybrane w formularzu aplikacyjnym) i 
certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowej.
Odpowiedzialność za treść artykułów 
i wiarygodność dostarczonych informacji 
ponoszą autorzy.
Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do 
kształtowania i formowania treści monografii 
oraz doboru materiałów.
 Foldery, podpisane nazwiskiem i inicjałami 
autora / autorów należy nadsyłać na adres 
e-mail: oleh.o.tsebenko@lpnu.ua

   Z poważaniem, Komitet organizacyjny

VІII Polsko-UkraIńskIe ForUm NaUkowe

Науково-аналітичний центр 
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Рада молодих вчених ІГСН



SZANOWNI PAŃSTWO!
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Polsko-

Ukraińskie Forum Naukowym, które odbędzie się we 
Lwowie w dniach 18-19 maja 2023 r. w ramach projektu 
„Inicjatywa UE Partnerstwo Wschodnie: szanse dla 
Ukrainy” „EaP – Initiative” przy wsparciu UE Erasmus+ / 
Jean Monnet.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk 
Humanistycznych i Społecznych Politechniki Lwowskiej 
(Ukraina) oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska). To naukowe 
wydarzenie jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć, 
dzięki czemu stało się skuteczną platformą do budowania 
polsko-ukraińskich relacji w przestrzeni edukacyjnej i 
naukowej, aktywności organizacji pozarządowych, w tym 
mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej w Ukrainie, oraz 
działalności organów władz państwowych i samorządowych 
na różnych szczeblach. Tegoroczne Forum ma na celu podjęcie 
aktualnych kwestii dotyczących kształtowania nowego ładu 
w Europie i Unii Europejskiej na tle pełnoskalowej agresji 
rosyjskiej, omówienie strategicznych kierunków współpracy 
europejskiej w zakresie polityki, demokracji oraz praw 
człowieka, gospodarki, bezpieczeństwa, środowiska i klimatu, 
kultury, edukacji, nauki itp., oraz wypracowanie skutecznych 
mechanizmów współpracy, które przyczynią się do realizacji 
dążeń Ukrainy w procesie integracji europejskiej – jako 
kandydata na członka Unii Europejskiej.

Niestety, ze względu na prowadzoną przez Rosję 
pełnoskalową wojnę w Ukrainie, VIII Polsko-Ukraińskie 
Forum Naukowe odbędzie się w trybie on-line. Organizatorzy 
pragną zapewnić, pomimo działań wojennych, bezpieczną 
współpracę naukową badaczy z Ukrainy i Polski, jak 
również innych państw. Do udziału w Forum zapraszamy 
naukowców, przedstawicieli organów władz państwowych 
i samorządowych, jak również studentów, którzy w swojej 
działalności naukowej, dydaktycznej lub zawodowej 
zajmują się problematyką stosunków polsko-ukraińskich, 
wielowymiarową integracją europejską oraz rozwojem 
systemów bezpieczeństwa.

oBsZary TEMaTyCZNE: 

 Wpływ rosyjskiej agresji na układ sił w 
Europie i Unii Europejskiej.
 Perspektywy rozwoju polityki wschodniej 
Unii Europejskiej w obliczu aktualnych wyzwań
geopolitycznych.
 Nowe aspekty współpracy europejskiej: od 
gospodarki do wewnętrznego i zewnętrznego 
bezpieczeństwa.
 Znaczenie państw Europy Środkowo-
Wschodniej w kształtowaniu nowego ładu 
politycznego oraz bezpieczeństwa w Europie.
 Rola dyplomacji w rozwiązywaniu aktualnego 
kryzysu w zakresie bezpieczeństwa w Europie.
 Polsko-ukraińska współpraca strategiczna w 
obliczu aktualnych zagrożeń geopolitycznych.
 Wsparcie Ukrainy i jej powojennej odbudowy 
przez Unię Europejską i europejskich partnerów.
 Perspektywa integracji europejskiej 
i euroatlantyckiej Ukrainy w świetle 
pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej.
 Transformacja polityki państw Partnerstwa 
Wschodniego na tle wojny rosyjsko-ukraińskiej.

w ramach Viii Forum odbędą się 
w formie okrągłEgo sTołu obrady 

poświęcone dwóm zagadnieniom:

1. rola samorządów w przezwyciężaniu 
skutków rosyjskiej agresji wobec ukrainy

2. wymiar regionalny unijnej inicjatywy 
«partnerstwo wschodnie»: wyzwania, 
osiągnięcia i perspektywy

ważNE daTy 
i waruNki uCZEsTNiCTwa

data konferencji: 18-19 majа 2023 р.
Miejsce: Narodowy Uniwersytet Politechniki 
Lwowskiej (Lwów, Ukraina)
Forma prowadzenia: online 
języki robocze konferencji:
          polski, ukraiński, angielski

Zgłoszenie uczestnictwa: 
do 05.05.2023 r. Należy wypełnić formularz 
aplikacyjny (link poniżej)
                http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-8

Termin nadsyłania artykułu 
do zbiorowej monografii: 

dо 25.05.2023 r.

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść 
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

Ogłoszenie wyników 
koNkursu Na EsEj 

pod tytułem 

«przyszłość unii Europejskiej 
i ukrainy»


