KATEDRA VŠEOBECNÝCH DEJÍN FILOZOFICKEJ FAKULTY UK
VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS
FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB

29. – 30. 9. 2015
Piešťany

Vojna ako antropologicko-historický fenomén
v období globalizácie sveta
medzinárodná vedecká konferencia
pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Termín konania:
29. – 30. 9. 2015
Miesto konania:
Hotel Park Avenue Piešťany

Cieľ konferencie
Hlavným cieľom konferencie je pokračovať v tradícii Vysokej školy Danubius
a v rámci ďalšieho ročníka cyklu medzinárodných vedeckých konferencií poskytnúť
priestor na výmenu vedeckých poznatkov a teoretických aj praktických skúseností
prostredníctvom odborných príspevkov a diskusií, identifikovať a analyzovať súčasnú
politickú, právnu i sociálnu situáciu v oblasti medzinárodných vzťahov a prebiehajúcich,
či hroziacich vojnových konfliktov, navrhnúť možnosti riešenia a prognózovať scenáre
budúceho vývoja.

Okruhy problémov:






Problematika ukončenia 2. svetovej vojny v historickom kontexte;
Vojna ako extrémna forma riešenia medzinárodných vzťahov;
Problémy globalizácie sveta;
Medzinárodné vzťahy v súčasnom svete (mýty a realita);
Politika (medzinárodná politika, geopolitika, politika štátu, regionálna politika) a jej
možnosti na riešenie medzinárodných vzťahov;
 Právne aspekty a legislatíva v medzinárodných vzťahoch;
 Migračné procesy a ich dopad na vyostrovanie medzinárodných vzťahov;
Konferencia je určená pre odbornú verejnosť zaoberajúcu sa problematikou sociálnych,
politických, právnych i ďalších disciplín, študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Konferencia je interdisciplinárna a zameriava sa na aktuálne aspekty medzinárodných
vzťahov vrátane pokračujúcej ekonomickej globalizácie, súčasnej hospodárskej krízy a ďalších
štrukturálnych tlakov a taktiež možností riešenia.
Témy konferencie budú reflektovať hľadisko práva, filozofie, sociálnej politiky,
politológie, teórie medzinárodných vzťahov, európskych štúdií, etiky, sociológie, ekonómie a
ďalších humanitných odborov.

Pracovné jazyky: slovenský, český, anglický, ruský
Dôležité termíny:


zaslanie prihlášky na konferenciu, anotácie príspevku



príspevky do recenzovaného zborníka môžete posielať
priebežne, najneskôr

Poplatky:
Účasť na konferencii je bezplatná.
Registrácia aktívneho účastníka konferencie zahŕňa:
 prístup na všetky sekcie konferencie,
 obedy a občerstvenie,
 vydanie recenzovanej publikácie.

do 30. 5. 2015
do 15. 10. 2015
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Pokyny pre autorov príspevkov:
V tejto súvislosti by sme vás radi pozvali k aktívnej účasti na medzinárodnej vedeckej
konferencii. Ak prijmete naše pozvanie, zároveň by sme chceli požiadať o prípravu panelovej
prezentácie v rozsahu 5-25 normostrán (plenárny čas pre prezentáciu bude maximálne 15
minút), text ktorej bude následne uverejnený v recenzovanom zborníku. Ak máte záujem
o aktívnu účasť na konferencii, po potvrdení účasti Vám následne zašleme ďalšie organizačné
detaily, vrátane programu konferencie, ako i informácie o konkrétnej sekcii, do ktorej bude Váš
príspevok zaradený.
Prosíme autorov, aby dodržali najneskorší termín zaslania príspevku 15. 10. 2015.
Príspevky obdržané po tomto termíne nebudú do recenzovanej publikácie zaradené. Dĺžka
príspevku môže byť 5 - 25 strán a prednáška 10-15 minút.
Celý text píšte, prosím, vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12, zarovnanie do
bloku. Riadkovanie 1,0, okraje štandardné: zľava, horný, sprava, dolný 2,5 cm. Príspevok
odovzdávajte v programe WORD 2000 a vyššom vo formáte DOC.
Štruktúra príspevku:
 nadpis – slovenskom a anglickom / ruskom jazyku;
 meno, priezvisko;
 abstrakt v slovenskom jazyku
 kľúčové slová v slovenskom jazyku;
 abstrakt v anglickom / ruskom jazyku;
 kľúčové slova v anglickom / ruskom jazyku;
 text príspevku;
 použitá literatúra;
 presná adresa autora a kontaktné údaje.
Dodržanie predpísaných náležitostí autorov umožní vydanie recenzovanej kolektívnej
monografie vo včasnom termíne. Príspevok zašlite na adresu conference@vsdanubius.sk, do
predmetu správy uveďte "konferencia 2015 - príspevok“.
Ak prijmete naše pozvanie, zašlite prosím svoju písomnú odpoveď spolu s názvom
príspevku a anotáciou takisto na e-mailovú adresu: conference@vsdanubius.sk najneskôr do
30. 6. 2015.
S úctou
Organizačný výbor konferencie
Vysoká škola Danubius

Miesto konania

Hotel Park Avenue
Beethovenova 3
921 01 Piešťany, Slovakia
Tel.: +421 33 791 09 99
http://www.hotelparkavenue.sk

GPS: N48° 35,451' E17° 50,200'

Kontakt:
conference@vsdanubius.sk
ZA ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE
PhDr. Andrea Jankurová, PhD.
Tel: +421 908 964 047
Sekretariát: Ing. Eva Psotová
Tel: +421 907 717 610

