Polsko-niemiecki dialog w naukach humanistycznych i społecznych
Deutsch-polnischer Dialog in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
i Europejskie Centrum Solidarności zapraszają na konferencję naukową

nauka i jej misja publiczna w polsce i w niemczech
Konferencja odbędzie się w
Europejskim Centrum Solidarności, biblioteka (I piętro)
plac Solidarności 1, Gdańsk
30 czerwca 2016, czwartek, w godz. od 14.00 do 18.30

Program
14.00 Powitanie gości
		 – Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum
			Solidarności
		 – Cornelia Pieper, konsul generalna Republiki Federalnej
			 Niemiec w Gdańsku
		 – prof. dr hab. Rita Süssmuth, była przewodnicząca
			Bundestagu, przewodnicząca zarządu PNFN
		 – prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet
			Warszawski, wiceprzewodniczący rady naukowej PNFN
14.30 Prezentacja wybranych polsko-niemieckich
		
projektów badawczych
		
Opracowanie polskiej i niemieckiej koncepcji
		
partycypacji pracowniczej w małych i średnich
		
przedsiębiorstwach w oparciu o model ESOP
		 – prof. dr hab. Jens Lowitzsch, Uniwersytet Europejski
			 Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
			 (Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder)
		 – dr. habil. Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu
			 Allerhanda w Krakowie
		
Ukraińcy w Polsce i w Niemczech – zaangażowanie
		
społeczno-polityczne, oczekiwania, możliwości, działania
		 – dr Agnieszka Łada, Fundacja Instytut Spraw
			Publicznych w Warszawie
		 – Julian Plottka, Instytut Polityki Europejskiej w Berlinie
			 (Institut für Europäische Politik)
		
		

Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej
polsko-niemieckiej dwujęzyczności
– prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
		 – dr Grzegorz Krajewski, Uniwersytet Alberta Ludwika
			 we Fryburgu Bryzgowijskim
			(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Doroczna konferencja Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz
Nauki (PNFN), związana z posiedzeniem ewaluacyjnym zarządu i rady naukowej, jest odpowiednim momentem, aby przypomnieć o naszej misji, dokonać przeglądu dotychczasowych
osiągnięć oraz zastanowić się nad obecnymi wyzwaniami
polsko-niemieckiej współpracy naukowej.
Spotkanie adresujemy do ludzi nauki zainteresowanych
polsko-niemiecką wspólpracą i projektami partnerskimi
z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych oraz kulturoznawstwa.
Konferencja będzie realizowana w języku polskim i niemieckim
(tłumaczenie symultaniczne). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Cele konferencji
– prezentacja wyników badań wykonanych w ramach
projektów finansowanych przez PNFN
– zapoznanie z różnorodnością aktualnych tematów badań
polsko-niemieckich
– przedstawienie informacji na temat możliwosci wsparcia
i finansowania wspólnych polsko-niemieckich projektów
– refleksja misji publicznej nauki w obu krajach

16.30 Przerwa kawowa
17.00 Dyskusja panelowa
		
Nauka i jej misja publiczna w Polsce i w Niemczech
		 Paneliści
– prof. dr hab. Rita Süssmuth, była przewodnicząca
			Bundestagu, przewodnicząca zarządu PNFN
– prof. dr hab. Aleksander Bobko, sekretarz stanu,
			 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
			 członek kuratorium PNFN
– prof. dr hab.inż. Edmund Wittbrodt, senator RP,
			były minister edukacji narodowej, były rektor
			Politechniki Gdańskiej
		
– prowadzący: prof. dr hab. Klaus Ziemer,
			Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
			w Warszawie, członek rady naukowej PNFN
		

Dyskusja z udziałem uczestników

Serdecznie zapraszamy w imieniu zarządu
i rady naukowej PNFN
Witold Gnauck
dyrektor zarządzający
				

Daria Mudzo-Wieloch
zastępca dyrektora
kierownik projektów

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji uprzejmie
prosimy o przesłanie zgłoszenia do 24 czerwca 2016, piątek:
Daria Mudzo-Wieloch
mudzo-wieloch@pnfn.pl

zarząd pnfn
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Uniwersytet w Lipsku (Universität Leipzig)
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