Program konferencji:
„Doradztwo polityczne i lobbing w politycznym procesie decyzyjnym“
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)
26. października 2018

9.00

Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 11.00

Prof. Michael Minkenberg (EUV) / Dr Artur Kopka (EUV)
Powitanie, wprowadzenie, prezentacja założeń oraz omówienie procesu realizacji
projektu pilotażowego w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej.
Prof. Werner Patzelt (TUD)
Doradztwo polityczne i jego legitymizacja.

11.00 – 11.30

Przerwa na kawę

11.30 – 13.00

Panel 1: Prezentacja oraz dyskusja wyników polsko-niemieckiego projektu
pilotażowego, część 1.
Dr Bartłomiej Biskup (UW) / Dr Kamila Schöll-Mazurek (ZiP/EUV):
Rozwój doradztwa politycznego oraz stosunek pomiędzy doradztwem
merytorycznym „policy advice“ a doradztwem strategicznym „political consulting“
w procesach doradztwa politycznego w polsko-niemieckim porównaniu.
Dr Kamila Schöll-Mazurek (ZiP/EUV) / Dr Bartłomiej Biskup (UW):
Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w polskoniemieckim porównaniu.
Dr Dorota Stasiak (IASS) / Dr hab. Agnieszka Cianciara (PAN)
Rynek doradztwa politycznego i lobbingu z perspektywy polskich i niemieckich
parlamentarzystów.

13.00 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.45

Panel 2: Prezentacja oraz dyskusja wyników polsko-niemieckiego projektu
pilotażowego, część 2.
Prof. Jarosław Jańczak (AMU/EUV):
Pojęcie granicy w kontekście różnic pomiędzy doradztwem politycznym
a lobbingiem.
Prof. Jarosław Jańczak (AMU/EUV) / Dr Artur Kopka (EUV):
Analiza empiryczna granicy pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem
w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej.
Dr Aleksanda Moroska-Bonkiewicz (NHW) / Dr Kamila Schöll-Mazurek (ZiP/EUV)
Między doradztwem politycznym a lobbingiem - Rola organizacji pozarządowych
w percepcji polskich i niemieckich parlamentarzystów.
Prof. Dorota Piontek (AMU) / Dr Artur Kopka (EUV)
Koncepcja „kultury eksperckiej” w kontekście polsko-niemieckiej analizy
porównawczej procesów doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym
procesie decyzyjnym.

16.45 – 16.15

Przerwa na kawę

16.15 – 17.45

Panel 3: Prezentacja i dyskusja różnych aspektów doradztwa politycznego
i lobbingu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dr Michel Perottino (CU w Pradze)
Doradztwo polityczne w Republice Czeskiej.
Dr Jana Vargovčíková (CU w Pradze)
Profile i ścieżki kariery komercyjnych lobbystów w polsko-czeskiej perspektywie
porównawczej.
Dr Viera Zuborova (Bratislava Policy Institute)
Doradztwo polityczne i lobbing w Słowacji.
Dr Norbert Merkovity (Uniwersytet w Szeged)
Doradztwo polityczne na Węgrzech.

17.45 – 18.00

Przerwa na kawę

18.00 – 19.00

Prof. Dorota Piontek (AMU) / Dr Artur Kopka (EUV)
Podsumowanie konferencji oraz dyskusja na temat planowanego projektu
porównawczego dotyczącego sposobu funkcjonowania doradztwa politycznego
i lobbingu w państwach członkowskich EU.

19.30

Kolacja
Projekt współfinansowany przez:

Europäische Union
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

