
Warszawa, dnia 05 maja 2015 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz  

z pracownikami i doktorantami Katedry Administracji Publicznej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału  

w IV Seminarium Naukowym pt. ,,Polska polityka historyczna, edukacyjna i naukowa” , które odbędzie się  

w dniu 29 maja 2015r. (piątek) o godz. 9.45 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Aula VII bud. G ,  

al. Niepodległości 162. Uczestnictwo jest bezpłatne.  

Czwarte Seminarium Naukowe z cyklu „Zrozumieć politykę publiczną” poświęcone będzie współczesnej 

polskiej polityce historycznej, edukacyjnej i naukowej. Wybór tematyki dotyczącej powiązanych ze sobą dziedzin 

spowodowany został toczącą się debatą nad polskim patriotyzmem i tożsamością w kontekście uwarunkowań 

zewnętrznych. Stosunek Polski i Polaków do naszych sąsiadów na Wschodzie i Zachodzie po 25 latach przemian 

ustrojowych, poddany został nowym analizom naukowym, sądom publicystów i opiniom polityków. Ocenie poddano 

skuteczność i efekty polityki realizowanej przez kolejne ekipy rządowe w odniesieniu do polityki historycznej (lub jej 

braku) oraz powiązanych z nią polityki edukacyjnej, która obejmuje w całości młode pokolenie Polaków, jak i polityki 

naukowej związanej z działaniem szkół wyższych i instytutów badawczych.  

Polityka naukowa zarówno ta związana z rozwojem nauk technicznych, medycznych czy ścisłych, jak i ta 

sprzyjająca lub hamująca rozwój nauk społecznych i humanistycznych ma bezpośredni, choć często niedoceniany, 

wpływ na poczucie tożsamości, dumy z osiągnięć i spójności narodowej. Te z kolei mogą być „wypłukiwane” przez 

działania decydentów usprawiedliwiane warunkami integracji europejskiej lub globalizacji, jak również przez 

bezkrytyczne przenoszenie wzorców i metod zarządzania korporacyjnego do edukacji i nauki. Te i inne dylematy, 

zagrożenia i szanse staną się głównymi, choć nie jedynymi przedmiotami debaty. 

W ramach Seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie, w których uczestnikami będą specjaliści  

z zakresu polityki publicznej z SGH i innych ośrodków akademickich w Polsce.  

Wstępny plan spotkania znajdą Państwo w załączeniu. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są 

dostępne na stronie internetowej Katedry Administracji Publicznej w zakładce „IV Seminarium Naukowe” 

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 27 maja 2015 r.  Osoby 

chcące uczestniczyć w Seminarium uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  

(w załączeniu) oraz przesłanie go organizatorom na adres e-mail Katedry Administracji Publicznej: kap@sgh.waw.pl. 

Jednocześnie chcielibyśmy prosić o pomoc w rozpropagowaniu niniejszego zaproszenia wśród pracowników  

i doktorantów Państwa jednostek organizacyjnych, a  także studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką 

seminarium. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń i uczestnictwa w seminarium. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie 

Kierownik Katedry Administracji Publicznej 

                   

                 Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński 

   


