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I Tematyka konferencji
1. Modernizacja administracji publicznej a zjawiska jej europeizacji
i globalizacji

Modernizacja krajowej administracji publicznej wynikająca z uwarunkowań
zewnętrznych związanych z wpływami globalnymi oraz z integracją i współzależnością państw europejskich w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji
międzynarodowych.

2. Efektywność ekonomiczna w sektorze publicznym

Procesy modernizacyjne w administracji publicznej zmierzające w kierunku:
prywatyzacji zadań publicznych, rozwoju administracji świadczącej usługi publiczne, zwiększenia skuteczności działania organów administracji publicznej
i efektywności wykorzystania środków publicznych.

3. Otwartość administracji publicznej: przejrzystość, uczestnictwo
w działaniach publicznych, dialog społeczny i e-administracja

Współpraca administracji z organizacjami społecznymi przy realizacji zadań
publicznych, prawo do informacji i jawność administracji, wykorzystanie technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej, niewładcze formy działania administracji publicznej.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny, jak:
prawo, ekonomia, politologia, nauka o administracji, zarządzanie, historia prawa administracyjnego i administracji. Zapraszamy do przesyłania propozycji
referatów zawierających analizę modernizacji administracji publicznej z punktu widzenia:
 aktualnych zmian i tendencji w prawie administracyjnym polskim, unijnym oraz państw europejskich,
 organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 koncepcji, priorytetów i działań władz, a także relacji między przedstawicielami administracji publicznej i obywatelami,
 historycznych oraz społeczno-politycznych uwarunkowań zmian
 w administracji publicznej.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk prawnych,
a w szczególności: prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej, zarządzania i politologii, doktorantów oraz praktyków: pracowników administracji
rządowej i samorządowej, organów kontroli i ochrony prawnej, a także adwokatów, sędziów oraz radców prawnych.
Językami konferencji są polski i angielski.
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