
  

 
 

 

 
 

Akademia Ignatianum w Krakowie 
Wydział Pedagogiczny  

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

Redakcja czasopisma naukowego 
„Horyzonty Polityki” 

 
mają zaszczyt i przywilej zaprosić na  

 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z OKAZJI                                                                           

JUBILEUSZU 10-LECIA CZASOPISMA „HORYZONTY POLITYKI”  

 Władza i natura człowieka                                     
na przestrzeni dziejów  

Kraków, 9 grudnia 2019 r. 
(kampus Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26) 

 
Podczas konferencji chcemy podjąć tematykę różnorodnych aspektów relacji między naturą człowieka 
i władzą polityczną. Punktem wyjścia jest obecna w europejskiej refleksji politycznej dychotomia 
stanowisk odnośnie do podstawowego aspektu tej relacji – z jednej strony arystotelesowska koncepcja 
zoon politikon, wraz z jej chrześcijańską interpretacją, w pełni ujętą w refleksji św. Tomasza z Akwinu, 
z drugiej zaś hobbes’owska koncepcja umowy społecznej, odmawiająca naturze człowieka aspektu 
politycznego. Chcemy podjąć refleksję nad tytułowym zagadnieniem z dwóch wiodących perspektyw. 
Pierwszą wyznacza historia idei politycznych od starożytności po czasy współczesne. Interesuje nas 
analiza różnorodnych stanowisk filozoficzno-politycznych i religijno-politycznych dotyczących 
zagadnienia relacji pomiędzy władzą i naturą człowieka. Druga perspektywa związana jest z 
uwzględnieniem jak najszerszego, interdyscyplinarnego kontekstu badawczego. Jesteśmy 
zainteresowani badaniami z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, socjologii, ekonomii, teorii gier 
(i wielu innych), które wzbogacają naszą wiedzę w zakresie politycznych i wspólnotowych zachowań 
człowieka. Proponujemy następujące obszary tematyczne: 
 
 Mądrość i pragmatyzm władzy w filozofii grecko-rzymskiej 
 Władza polityczna w Starym i Nowym Testamencie 
 Jedność tronu i ołtarza. Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej 
 U podstaw nowej koncepcji władzy politycznej w okresie Renesansu i Reformacji 
 Władza i rozum – władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej 
 W okresie światowych konfliktów – problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX w. 
 Zimna wojna. Refleksja polityczna w okresie 1945–1990 
 Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym 
 
Abstrakt proponowanego referatu nie powinien przekraczać 1000 znaków. 
Referat w sesji plenarnej – 15 minut, referat w sesji – 10 minut 
 

Kalendarz konferencyjny 
 

31 października 2019 Zgłoszenia konferencyjne wraz z abstraktami referatów   

15 listopada 2019 Akceptacja zgłoszeń konferencyjnych  

30 listopada 2019 Wniesienie opłaty konferencyjnej  

9 grudnia 2019 K O N F E R E N C J A  

15 lutego 2020 Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów  
 

Publikacja 

za 20 pkt 



  

 
 

 

Opłaty  konferencyjne* 

 

 W przypadku negatywnych recenzji zgłoszonego artykułu (odrzucenie publikacji), zwrot opłaty za ٭
publikację w wysokości 200 zł 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: 
 
 zestaw konferencyjny (notes, długopis, identyfikator, etc.) 
 uczestnictwo w sesjach konferencyjnych  
 poczęstunek podczas przerw  
 lunch  
 certyfikat uczestnictwa  
 publikację artykułu (w wypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji) 

Opłaty konferencyjne prosimy dokonywać na konto bankowe:  
Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366 

z tytułem przelewu: Konferencja HP 2019 + imię i nazwisko uczestnika. 

Kontakt ws. faktur: Monika Grodecka, tel. 12 39 99 651, monika.grodecka@ignatianum.edu.pl 
 

Możliwości  publikacyjne  
 
Artykuły przyjmowane są w języku angielskim (preferowany) oraz polskim (natomiast prezentacje 
konferencyjne odbywają się w języku polskim). Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną 
opublikowane w czasopiśmie „Horyzonty Polityki” (obecnie 20 pkt wg nowej listy czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w kolejnych numerach począwszy od 
marca 2020 do czerwca 2021 (w zależności do tematu). Kwartalnik „Horyzonty Polityki” jest 
indeksowany w ERIH Plus, ProQuest Political Science, CEEOL, CEJSH, BazHum, Index Copernicus, 
BazEkon, RePEc-EconPapers, Google Scholar. Pozostałe artykuły, które nie przejdą pozytywnie procesu 
recenzji, zostaną przyjęte tylko do wygłoszenia bez możliwości ich opublikowania. Przygotowując 
referaty prosimy o przestrzeganie zasad edytorskich i systemu referencyjnego. Szczegółowe informacje 
są dostępne na stronie czasopisma.  
 

Wstępny program konferencj i  
 

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji  

9:15 – 11:30 Sesja plenarna 

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa 

12:00 – 14:00 Sesje równoległe I 

14:00 – 15:00 Lunch 

15:00 – 17:00 Sesje równoległe II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 zł Opłata konferencyjna wraz z jedną publikacją 

250 zł Opłata za udział w konferencji bez publikacji artykułu 

350 zł Opłata za publikację artykułu bez uczestnictwa w konferencji 



  

 
 

Gospodarze konferencj i  
 

 

 
ks. dr Wit Pasierbek SJ, Redaktor naczelny „Horyzontów Polityki” oraz „Horyzontów 
Wychowania”, Katedra Myśli Politycznej  
 

 
 
 
 
 

 
 
Dr Marcin Zwierżdżyński, Zastępca redaktora naczelnego „Horyzontów Polityki”, Katedra 
Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie 
 
 
 
 
Mgr Monika Grodecka, sekretarz redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej 
 
 
 
 
 
Dr Wojciech Arndt, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Teorii i Filozofii Polityki  
 
 
 
 
Dr hab. Wojciech Buchner prof. AIK, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, kierownik Katedry 
Myśli Politycznej 
 

 

 
Dr Anna Krzynówek-Arndt, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Teorii i Filozofii 
Polityki  
 

  

Dr hab. Rafał Lis, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej 

 

 
 
Dr Krzysztof Matuszek, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli Politycznej 
 
 
   
 
 
Dr hab. Piotr Świercz prof. AIK, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Katedra Myśli 
Politycznej 
 
 
 
 
Dr hab. Krzysztof Wach prof. UEK, członek Redakcji „Horyzontów Polityki”, Redaktor naczelny  
kwartalnika „Enterpreneurial Business and Economics Review” oraz półrocznika 
„Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK 
 
 



  

 
 

 

Szczegółowe informacje i  kontakt z  nami  
 

REJESTRACJA ODBYWA SIĘ TYLKO ONLINE POD ADRESEM: 
   https://forms.gle/BCSKS1EyDmfT9F7RA 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:  
https://horyzonty.ignatianum.edu.pl 
 

 

Kontakt mailowy:   
horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl 
 

 

Kontakt telefoniczny:  
(+48) 12 39 99 651, (+48) 12 39 99 652, kom. (+48) 669 001 285 
 

 

https://forms.gle/BCSKS1EyDmfT9F7RA
https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/
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