
Akademia Ignatianum w Krakowie

INSTYTUT NAUK O POLITYCE
I ADMINISTRACJI

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

www.ignatianum.edu.pl

ZAPROSZENIE 

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

pt. „Systemy stanowienia prawa”,

która obędzie się w formie zdalnej w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie

Szanowni Państwo, 

serdecznie  zapraszamy  do  zgłaszania  chęci  uczestnictwa  w  ogólnopolskiej  konferencji

naukowej  pt.  „Systemy stanowienia  prawa”,  która  odbędzie  się  w formie  zdalnej  (platforma MS

Teams) w dniu 22 kwietnia 2021 r. Celem konferencji jest stworzenie okazji do wzajemnej wymiany

wiedzy  i  doświadczeń oraz podjęcia  dyskusji  przez badaczy zajmujących się  różnymi aspektami

legislacji, w szczególności w kontekście historycznych i aktualnych zjawisk zachodzących w prawie,

administracji publicznej oraz w świecie polityki. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a do

udziału  zapraszamy:  prawników,  politologów,  socjologów,  ekonomistów,  filozofów,  badaczy

komunikacji,  językoznawców,  a  także przedstawicieli  innych  dyscyplin.  Proponowane  obszary

tematyczne konferencji znajdują się poniżej.

Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji są bezpłatne. Obrady będą przebiegały w

formie  zbliżonej  do  warsztatowej,  a  każdy  z  uczestników  będzie  miał  okazję  przedstawić

trzydziestominutową prezentację, po której nastąpi etap zadawania pytań i dyskusji.  Zapraszamy do

przesyłania abstraktów o objętości nie większej niż 300 słów nie później niż do dnia 31 marca 2021

r.  na  adres  e-mailowy:  mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl (wpisując  w  temacie  wiadomości:

„Konferencja – abstrakt”). Wyniki kwalifikacji zostaną przekazane nie później niż do 7 kwietnia 2021

r.

Z wyrazami szacunku, 

dr Mateusz Pękala
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Akademii Ignatianum w Krakowie
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PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE 

KONFERENCJI PT. „SYSTEMY STANOWIENIA PRAWA”

-  metody badań nad  systemami  stanowienia  prawa  (podejścia  ilościowe,  jakościowe  i  mieszane),

kryteria  oceny jakości  regulacji,  stanowienie  prawa na poziomach:  międzynarodowym, krajowym,

lokalnym i wewnętrznym;

-  teoretyczne  modele  stanowienia  prawa  (instrumentalne,  deliberatywne  i  pośrednie;  zagadnienia

szczegółowe: racjonalność, responsywność, instrumentalizm, woluntaryzm);

- aspekty konstytucyjne, ustrojowe i organizacyjne;

- mechanizmy oceny skutków regulacji  ex ante i  ex post;  rola środowisk naukowych, ekspertów i

prawników w procesach stanowienia prawa;

- zasady techniki legislacyjnej w różnych systemach prawnych (status formalny, treść merytoryczna);

-  etapy  procesu  legislacyjnego  oraz  rozwiązania  instytucjonalne  w  tym  zakresie  (inicjatywa

ustawodawcza, etap przedparlamentarny, parlamentarny oraz etapy późniejsze); dokumenty z procesu

legislacyjnego  i  teksty  aktów  normatywnych  jako  materiał  badawczy  (np.  analiza  dokumentów,

analiza zawartości, analiza treści, analiza dyskursu, analiza narracji itp.);

- instrumenty prawa stanowionego a inne instrumenty regulacyjne (prawne i pozaprawne); przyczyny i

sposoby reagowania na nadmiar regulacji;

-  legislacja  a  otoczenie:  ekonomiczne,  polityczne,  społeczne,  medialne,  międzynarodowe;  rola

poszczególnych  instytucji:  rządu,  parlamentu  i  prezydenta  oraz  wpływ  wzajemnych  stosunków

między nimi na jakość legislacji;

- stan społeczeństwa obywatelskiego, mechanizmy konsultacji publicznych i rola opinii publicznej w

procesach stanowienia prawa;

- mechanizmy egzekwowania odpowiedzialności za jakość legislacji; teoretyczne modele i praktyczne

aspekty kontroli konstytucyjności aktów prawa stanowionego;

-  inne  zagadnienia  bezpośrednio  lub  pośrednio  powiązane  z  procesami  stanowienia  prawa  np.

stosowanie  prawa,  kontrola  konstytucyjności  aktów normatywnych,  polityki  publiczne,  transplanty

prawne,  komparatystyka,  mechanizmy  kształtowania  się  prawa,  inne  sposoby  powstawania  norm

prawnych. 


