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CICA International  

i  

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego  

i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie 

serdecznie zapraszają na konferencję 

LVIII CICA – XVI SECURITY FORUM  

KRAKÓW 

13–14 maja 2021 

Konferencja będzie miała formę hybrydową:  

odbędzie się zarówno stacjonarnie*, jak i online**. 

 

* Na konferencji będzie przestrzegany reżim sanitarny, podobnie jak 

w roku ubiegłym, podczas LIV CICA – XV Security Forum i Jubileuszu 

15-lecia WSBPI „Apeiron” 7–8 października 2020 r. w Krakowie. Relacja 

filmowa z ubiegłorocznej konferencji dostępna jest pod adresem: 

https://youtu.be/pqo1uyiP8mk. 

** Dokładne miejsce konferencji oraz szczegóły techniczne wydarzenia 

online podamy wkrótce.  

https://youtu.be/pqo1uyiP8mk
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Na konferencję zapraszamy 

 przedstawicieli nauki oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem 

 funkcjonariuszy i pracowników instytucji i podmiotów zapewniających 

bezpieczeństwo obywateli  

 studentów i doktorantów 

Proponowane zagadnienia szczegółowe 

 szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia dla Europy 

 polityka bezpieczeństwa i obronności w działaniach UE i NATO 

 międzynarodowe sojusze i napięcia 

 kryzys emigracyjny 

 dziesięciolecie nauk o bezpieczeństwie (security sciences) i sto lat studiów 

nad bezpieczeństwem (security studies) – perspektywy badawcze doty-

czące problemów bezpieczeństwa w perspektywie globalnej, lokalnej 

i personalnej 

 narodowe i międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa państwa 

 bezpieczeństwo publiczne i personalne 

 kultura bezpieczeństwa: wymiar personalny, grupowy, narodowy, mię-

dzynarodowy 

 konflikt i agresja – wymiar personalny i grupowy kooperacji negatywnej 

Międzynarodowe Dni Erasmus+ 

W tym samym czasie, równolegle do konferencji, odbędą się Międzynarodowe 

Dni Erasmus+ na WSBPI „Apeiron” w Krakowie. Serdecznie zapraszamy uczest-

ników do udziału w sesji prezentacji uczelni w dniu 13 maja oraz  

w prezentacji nt. programu Erasmus+ połączonej z dyskusją w dniu 14 maja. 

Dostępny będzie również Punkt Informacyjny Erasmus +, w którym uczestnicy 

będą mogli dowiedzieć się więcej o programie Erasmus +… lub po prostu poroz-

mawiać i poćwiczyć angielski (więcej informacji w załączniku dot. Erasmus Days).  
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Warunki udziału w konferencji 

Wysokość opłaty za udział w konferencji jest uzależniona od sposobu uczest-

nictwa w obradach: 

 udział w formie stacjonarnej (w tym lunch, przerwy kawowe i bankiet 

oraz opłata za zgłoszenie abstraktu i artykułu) – 530 zł / 115 € 

 udział w formie online (w tym opłata za zgłoszenie abstraktu i artykułu) – 

250 zł / 55 € 

Dane do wpłaty znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. 

Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim. Prelegenci pro-

szeni są o przygotowane krótkich prezentacji multimedialnych w języku  

angielskim – to wymóg obowiązkowy. 

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami upływa  

30 kwietnia 2021 r.  

 

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest przesłanie  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy  

cracowsecurity@apeiron.edu.pl oraz uiszczenie opłaty  

za udział w konferencji w terminie do 30 kwietnia. 

W związku z planowanym pokonferencyjnym wydaniem  

księgi abstraktów warunkiem koniecznym uczestnictwa  

i otrzymania certyfikatu zawierającego tytuł wystąpienia jest 

zgłoszenie ustrukturyzowanego abstraktu wystąpienia  

w języku angielskim (100–200 słów). 

 

mailto:cracowsecurity@apeiron.edu.pl
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Ramowy program konferencji

13 maja 2021, czwartek 

10:00–10:30 – rejestracja uczestników 

10:30–11:00 – uroczyste otwarcie konferencji 

11:00–13:00 – sesja naukowa 

13:00–13:30 – pokaz sztuk walki, zdjęcie  

                        grupowe 

13:30–14:30 – lunch 

14:30–15:15 – panel Erasmus+,  

                        przedstawienie uczelni 

15:15–16:30 – sesja naukowa 

16:30–17:00 – przerwa kawowa 

17:00–18:00 – sesja naukowa 

18:30 – bankiet 

14 maja 2021, piątek 

10:00–11:30 – sesja naukowa 

11:30–12:00 – przerwa kawowa 

12:00–13:30 – sesja naukowa 

13:30–14:15 – prezentacja Erasmus+,  

                        dyskusja 

14:15–14:30 – zakończenie konferencji 

14:30–15:30 – lunch 

 

 

Publikacje pokonferencyjne 

Księga abstraktów 

Po konferencji przewidziane jest wydanie księgi abstraktów. Z tego powodu 

przesłanie abstraktu w języku angielskim jest obligatoryjne i stanowi waru-

nek konieczny wzięcia udziału w konferencji. Tytuł wystąpienia znajdzie się 

na imiennym certyfikacie poświadczającym udział w konferencji. Zgłoszone 

abstrakty powinny liczyć od 100 do 200 słów i mieć ustrukturyzowaną formę, 

zgodnie ze wzorem: 

ABSTRACT 

Background [wprowadzenie]: [Tu należy przedstawić problem badawczy, 

który skłonił nas do napisania artykułu.] Objectives [cele]: [Tutaj podajemy 

hipotezę, jak rozwiązać ten problem.] Methods [metody]: [Tu przedsta-

wiamy narzędzia badawcze, których użyliśmy do zbadania problemu.] 

Results [wyniki]: [Tu prezentujemy nasze wyniki naszej analizy pro-

blemu.] Conclusions [wnioski]: [Tu pokazujemy, na ile nasze wyniki są 

ważne i przydatne do rozwiązania problemu.] 
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Artykuły pokonferencyjne 

Przewidziana jest również publikacja nadesłanych na konferencję artykułów 

w języku angielskim, które pozytywnie przejdą proces recenzji. Ukażą się one 

w kwartalniku WSBPI „Apeiron”, który otrzymał 20 pkt MEiN: „Security  

Dimensions”. Artykuły należy przysyłać do 15 czerwca 2021 r. 

Redakcja przyjmuje artykuły o długości przynajmniej 10 stron znormalizowa-

nego maszynopisu (12 pkt, Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy stan-

dardowe 2,5 cm). Artykuły należy przesłać w formacie obsługiwanym przez 

Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf). Redakcja zastrzega sobie prawo do skróce-

nia i edycji prac. 

Wszelkie informacje dotyczące formatowania, metadanych, elementów graficz-

nych, sporządzania bibliografii i przypisów oraz struktury artykułów są  

dostępne na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Instrukcje dla  

autorów”  „Przewodnik stylu”. 

Strona internetowa „Security Dimensions”: 

https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE 

Ważne daty 

30 kwietnia 2021 – ostateczny termin przesłania formularza zgłoszeniowego 

wraz z abstraktem oraz opłaty za udział w konferencji 

15 czerwca 2021 – ostateczny termin przesłania artykułu pokonferencyjnego 

Biuro Komitetu Organizacyjnego – kontakt 

Ewelina Brodziak: +48 535 082 794 

Anna Seweryn: +48 534 082 589 

Agnieszka Górska: +48 535 082 201 

e-mail konferencji: cracowsecurity@apeiron.edu.pl 

https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

