
   

Konferencja 

„Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju” 

Sesja tematyczna „Koncepcja deinstytucjonalizacji w UE i nowe obszary polityk 

publicznych: migracja oraz integracja dzieci migrantów”  

15 marca 2021 roku, godz. 14:00 – 15:30 

Organizator: Centrum Europejskie UW  

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, CE UW  

 

Celem sesji jest wstępne określenie głównych obszarów badań i analiz podejmowanych 

przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego w ramach partnerstwa czterech 

jednostek uniwersyteckich, a także wyłonienie współpracowników zespołu projektowego 

skupionych wokół CE UW.   

Ze względu na specyfikę badawczą oraz szczególny potencjał merytoryczny Centrum 

proponujemy dyskusję skoncentrowaną na trzech grupach zagadnień:  

1) Geneza i założenia unijnej polityki deinstytucjonalizacji (charakterystyka inicjatorów, 

uczestników i adresatów, analiza celów i metod realizacji, ocena innowacyjności 
podejścia do rozwoju itd.), jej ewolucja w kolejnych kryzysach UE (gospodarczym, 

migracyjnym, legitymizacyjnym, epidemicznym – Covid-19 itd.), a także różne wzorce 

i praktyki implementacji w państwach UE, z uwzględnieniem odmienności 
interpretacyjnych w krajach członkowskich Europy Zachodniej i Europy Środkowej;   

2) Kontekst teoretyczny polityki deinstytucjonalizacji i jej wielowymiarowe następstwa 

(status teoretyczny pojęcia deinstytucjonalizacji w dokumentach unijnych, jego 

odniesienie do tradycji socjologiczno-politologicznej, zwłaszcza neoinstytucjonalizmu; 

charakterystyka założeń ideologicznych i politycznych, deklarowanych oraz 

rzeczywistych priorytetów i wartości towarzyszących deinstytucjonalizacji, m.in. 

zgodności z Common Basic Principles;  

3) Implementacja deinstytucjonalizacji na poziomie krajowym w obszarze imigracji, z 

koncentracją na integracji dzieci z doświadczeniem migracji; problem w polskim 

kontekście ma charakter szczególny, ze względu na wczesną fazę tworzenia polityk 

publicznych i doświadczenia radykalnie odbiegające od zachodnich oraz paradoksy 

wynikające ze zderzenia polityki władz państwowych i znacznego wzrostu migracji do 

Polski.  

Sesja i projekt mają charakter eksploracyjny. Obejmują zagadnienia stosunkowo słabo 
w Polsce rozpoznane, co otwiera możliwości wypracowania pionierskich wyników i 
rekomendacji.  

CE UW zaprasza do udziału w sesji tematycznej osoby zainteresowane włączeniem się 
w zakreślone obszary badawcze, afiliowane w innych jednostkach uniwersytetu oraz 

instytucjach naukowych, a także przedstawicieli administracji państwowej, samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych. Zależy nam na wielowymiarowym spojrzeniu, 

uwzględniającym perspektywę badaczy, ekspertów i praktyków funkcjonujących w różnych 
obszarach życia społecznego.  


