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Drodzy Członkowie i Sympatycy GFPS-Polska!
Witajcie! Przesyłamy newsletter Grupy Roboczej Nauka na okres wrzesień – grudzień 2016. W nim
znajdziecie informacje na temat najbliższych konferencji, wydarzeń, warsztatów i seminariów. 
Jeśli wiecie o ciekawych konferencjach i wydarzeniach naukowych, o których informacja powinna
znaleźć się w naszym newsletterze, zachęcamy do przesyłania linków na adres:
cezary.fijalkowski@gfps.pl

1. LABORATORIUM WYMIANY - kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej
– listopad (rejestracja od 5 września)
2. Zip-Zap - warsztaty animacji językowej 2016
-październik/listopad (rejestracja min. 2 tyg. przed wybranym warsztatem)
3. Międzynarodowa konferencja pt. „Czy wyciągamy wnioski z historii? Kultura pamięci jako
droga do porozumienia europejskiego”
- koniec listopada, zgłoszenia do 4 września
4. Seminaria polsko-niemieckie 2015/2016
- cały rok, co dwa tygodnie
5. Procesy migracyjne a zmiany kulturowe
- październik
6. Tydzień Filmu Niemieckiego
- listopad
7. Szkoła Prawa Niemieckiego (płatne)
- egzamin wstępny 1.10
8. Interkultureller Workshop: Fit für kulturelle Vielfalt in Oerlinghausen (płatne)
- rejestracja do 1.09
9. Kultura wykluczenia - IV odsłona: Aspekty współczesnej emigracji, imigracji i uchodźstwa
(płatne)
- listopad (rejestracja do końca września)

Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do zapoznania się z informacjami na kolejnych stronach,
GR Nauka
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1. LABORATORIUM WYMIANY - kongres polsko-niemieckiej wymiany
szkolnej
„PNWM zaprasza nauczycieli i inne osoby zaangażowane w projekty polsko-niemieckiej wymiany
szkolnej na kongres polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pt. "LABORATORIUM WYMIANY" w dniach
od 3 do 4 listopada 2016 roku w Warszawie. Rejestracja uczestników rozpocznie się 5 września 2016 roku,
jednak prosimy już teraz zapamiętać tę datę, bo liczba miejsc jest ograniczona.”

Organizator: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Kiedy i gdzie: 3-4.11.2016, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa
Termin rejestracji: ? (od 5.09.16)
Więcej informacji

2. Zip-Zap - warsztaty animacji językowej 2016
„We współpracy z ośrodkami pracy z młodzieżą po obu stronach Odry zapraszamy organizatorów polskoniemieckiej wymiany młodzieży na warsztaty z zakresu animacji językowej. Od października do listopada 2016
roku proponujemy warsztaty w ośmiu różnych miejscach i terminach do wyboru. Dodatkowo ich absolwenci będą
mogli wziąć udział w 3-dniowych warsztatach dla zaawansowanych, które odbędą się w kwietniu 2017 roku w
Görlitz.”

Organizator: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Kiedy i gdzie: 6.10-27.11, Poznań, Kraków, Toruń, Chocianów, Görlitz, Groß-Pinnow, Bad Alexandersbad,
Weißwasser

Termin rejestracji: najpóżniej 2 tygodnie przed wybranym warsztatem
Więcej informacji

3. Międzynarodowa konferencja pt. „Czy wyciągamy wnioski z historii?
Kultura pamięci jako droga do porozumienia europejskiego”
„Celem konferencji jest umożliwienie historykom, przedstawicielom instytucji edukacji historycznej, projektów i
inicjatyw, związanych z badaniem przeszłości, a także dziennikarzom z Polski, Białorusi, Niemiec, Ukrainy oraz
Rosji szczegółowego spojrzenia na historię XX wieku (II Wojna Światowa, Holokaust, stalinizm) i uświadomienia
jej skutków.”

Organizator: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Kiedy i gdzie: 27-30.10.2016, Warszawa
Termin rejestracji: do 4 września
Więcej informacji
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4. Seminaria polsko-niemieckie 2016/2017
Seminaria odbywają się od wielu lat. Jeszcze brak aktualnego harmonogramu.

Organizator: Polska Fundacja im Roberta Schumana
Kiedy i gdzie: 2016/2017, Warszawa
Termin rejestracji: na kilka dni przed wybranym wydarzeniem
Więcej informacji

5. Procesy migracyjne a zmiany kulturowe
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnorodnych kierunków akademickich takich jak:
kulturoznawstwo, socjologia, politologia, filozofia, prawo, antropologia, etnologia, historia, ekonomia,
religioznawstwo, historia sztuki, dziennikarstwo, pedagogika i praca socjalna.

Organizator: Centrum Myśli Społecznej im. F. Znanieckiego oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM
Kiedy i gdzie: 13-15 października 2016, Poznań
Termin rejestracji:
Więcej informacji

6. Tydzień Filmu Niemieckiego
Przegląd najnowszych niemieckich produkcji, nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. 15.
edycja Tygodnia Filmu Niemieckiego to okazja, aby na dużym ekranie obejrzeć najciekawsze produkcje
niemieckich twórców z ubiegłych dwóch lat.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty
Kiedy i gdzie: 4-11 listopada 2016, Wrocław
Termin rejestracji: Więcej informacji

7. Szkoła Prawa Niemieckiego
Kurs prawa niemieckiego i europejskiego trwa cały rok akademicki i obejmuje takie przedmioty jak: prawo
cywilne, prawo handlowe, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne czy prawo gospodarcze. Największy nacisk kładziemy na prawo cywilne oraz prawo handlowe i gospodarcze.
Kurs prawa niemieckiego i europejskiego adresowany jest — w pierwszej kolejności — do studentów
prawa i polskich prawników zainteresowanych bliższym poznaniem systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec oraz jego coraz silniejszych związków z prawem Unii Europejskiej. W zajęciach mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci innych kierunków, jeżeli ich praca lub zainteresowania pozostają w
związku z programem Szkoły.
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Organizator: UNIWERSYTECKA FUNDACJA “SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO W WARSZAWIE“
Kiedy i gdzie: cały rok akad. 2016/17, piątki 15:00-18:30, soboty 9:00-14:00, Uniwersytet
Warszawski
Termin rejestracji: egzamin wstępny 1.10, wcześniej należy wysłać zgłoszenie
Więcej informacji

8. Interkultureller Workshop: Fit für kulturelle Vielfalt in
Oerlinghausen
Zum sechsten Mal laden wir zum unseren Workshop zur Förderung der interkulturellen Kompetenz für
kulturelle Diversität ein. Bei uns geht es nicht um vordefinierte „to do" Regeln - diese verschwinden wie
Fata Morganen, je näher man kommt - vielmehr um den flexiblen und kreativen Umgang mit komplexen
interkulturellen Situationen, also um die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen unserer
Teilnehmenden. Dafür gibt es kaum eine bessere Gelegenheit als eine Woche lang unter einem Dach in
einem interdisziplinären und interkulturellen Team an einem Projekt kreativ zu arbeiten.

Organizator: Institut für Migrations- u. Aussiedlerfragen
Kiedy i gdzie: 18.-23. 09. 16, Oerlinghausen
Termin rejestracji: 01.09.2016
Więcej informacji

9. Kultura wykluczenia: Aspekty współczesnej emigracji, imigracji i
uchodźstwa
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i in.
Kiedy i gdzie: 18-20 listopada 2016, Kraków
Termin rejestracji: 30.09.2016
Więcej informacji

