Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji
naukowej pt. MIGRACJE DO UNII EUROPEJSKIEJ. WYZWANIA POLITYCZNE, PRAWNE I SPOŁECZNOKULTUROWE, która inauguruje powołanie Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją (ISBnM)
przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Konferencja odbędzie się
11.06.2019 roku na UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, s. 201).
Konferencja będzie składać się z dwóch sesji plenarnych, prowadzonych w formule „okrągłego
stołu” oraz równoległych sesji tematycznych w ramach otwartego Call for Papers. Pierwsza
sesja plenarna poświęcona będzie zagadnieniu wielokulturowości, w tym postawom wobec
imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich w kontekście kryzysu migracyjnego w
Europie. Druga sesja plenarna dotyczyć będzie kwestii humanitarnych przymusowych
migracji, w odniesieniu do pracy organizacji pomocowych, świeckich i wyznaniowych na rzecz
imigrantów i uchodźców.
Z kolei sesje tematyczne chcielibyśmy poświęcić omówieniu aktualnych wyzwań politycznych,
prawnych, społecznych i kulturowych współczesnych migracji do Europy. Zapraszamy do
uczestnictwa między innymi w sesji pt. „Edukacja w dobie migracji”, obejmującej zagadnienia
związane z procesem kształcenia osób posiadających doświadczenie migracji (w tym uczniów
imigranckich, migrujących i reemigranckich). Interesować nas będą m. in. uwarunkowania
tego procesu, wspieranie uczniów z doświadczeniem migracji w polskim systemie oświaty,
integracja imigrantów poprzez edukację językową i międzykulturową oraz wyzwania dla
edukacji w świetle migracji.
***
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia Call for Papers prosimy przesyłać do 20.05.2019 r.,
a zgłoszenia „bez referatu” do 01.06.2019 r. O przyjęciu Państwa zgłoszeń zostaną Państwo
poinformowani przez Radę Naukową konferencji do dnia 25.05.2019 r. Opłatę konferencyjną
za udział z referatem należy wnieść do 30.05.2019 r. Udział bez referatu jest bezpłatny.
Przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
pracujących na rzecz integracji i wsparcia imigrantów zaproszeni są do prezentowania swojej
oferty, doświadczeń i osiągnięć w trakcie trwania konferencji na stoiskach edukacyjnoinformacyjnych. Prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie.
Więcej informacji na temat wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na
stronie: migracje.uksw.edu.pl
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