
                     
Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1  

http://www.uwm.edu.pl/human/, tel. tel. +48 89 524 63 07, fax +48 89 535 14 86 

Instytut Historii 

http://www.uwm.edu.pl/historia/ tel.: 89 524 64 40 tel./fax 89 527 36 12 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa 

 

Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy 
 
 

Olsztyn 24-25 maja 2021 r. 
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

 

Środowisko naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od blisko 20 lat 

włącza się w bardzo ważny obszar badawczy, jakim jest kontynent afrykański. Pragniemy, aby 

konferencje naukowe, organizowane na Wydziale Humanistycznym, stały się platformą 

szeroko rozumianej debaty wokół tematyki afrykanistycznej i interdyscyplinarnego dyskursu 

naukowego polskich i zagranicznych specjalistów różnych dziedzin naukowych, zajmujących 

się Afryką. 

Temat tegorocznej konferencji koncentruje się na sytuacji w Afryce w dobie pandemii. Od 

ponad roku niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na świecie wywiera 

wpływ na wszystkie sfery życia. Pandemia pogłębiła kryzys w krajach afrykańskich 

o niestabilnych systemach opieki zdrowotnej. Odrębny problem stanowi pomoc zewnętrzna,  

w tym wdrażanie systemu szczepień przez zewnętrzne firmy farmaceutyczne. W zależności od 

poziomu rozwoju państwa afrykańskie podjęły różnego rodzaju środki, mające na celu 

zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby. W niektórych krajach wprowadzono stan 

wyjątkowy, któremu towarzyszyła godzina policyjna. Z drugiej strony należy odnotować 

lokalne inicjatywy oraz kreatywność afrykańskich społeczeństw w obliczu pandemii: 

zaangażowanie młodych ludzi w programy socjalne, hojność ludzi biznesu, pomysłowość 

uniwersytetów w projektowaniu respiratorów, kreatywność w produkcji masek itp. Trudna 

sytuacja stała się impulsem do zaktywizowania ruchów społecznych.  

 

http://www.uwm.edu.pl/historia/


Proponowane zagadnienia konferencyjne: 

Historia pandemii w Afryce 

Rozmiary katastrofy sanitarnej  

Wpływ COVID-19 na stosunki międzynarodowe 

Wpływ COVID-19 na gospodarkę 

Wpływ COVID-19 na społeczeństwo 

Wpływ COVID-19 na system ochrony zdrowia 

Sposoby walki krajów afrykańskich z COVID-19  

Media a pandemia w Afryce 

Solidarność narodowa 

Solidarność międzynarodowa 

 

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Konferencja 

odbędzie się online na platformie Zoom. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 

15 minut.  

 

Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w tomie 

pokonferencyjnym w serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” w punktowanym 

wydawnictwie UWM w Olsztynie. 

 

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 23 kwietnia 2021 roku.  

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 30 kwietnia 2021 roku. 

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 150 zł. Opłatę konferencyjną należy uiścić do 14 maja 

2021 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie 

podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia). 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać pocztą elektroniczną na adres: 

bara.ndiaye@uwm.edu.pl 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Uczestnika konferencji naukowej  

 

Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy 

L'Afrique pendant la pandémie COVID-19. Faits et prévisions 

Africa during the COVID-19 pandemic. Facts and  forecasts 

Африка во время пандемии COVID-19. Факты и прогнозы 
 

Olsztyn, 24-25 maja 2021 roku  

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………... 

Tytuł, stopień naukowy ……………………………….………………………………………. 

Instytucja, stanowisko …………..…………………..……………………………................... 

……………………………………..………………………………………….………………… 

Temat: ……………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Streszczenie: .............................................................................................................................. 

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

……..............................................................................................................................................  

Adres:……........................…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Tel. .................................................................................... 

E-mail: ............................................................................... 

 

 

Data ...............................                                              Podpis ………………….. 

 
 

 

 

Wypełnioną ankietę należy odesłać w terminie do 23.04.2021 r. na adres organizatorów: 

Instytut Historii UWM 

ul. Kurta Obitza 1 

10-725 Olsztyn 

dr hab. Bara Ndiaye lub e-mailem na adres:  bara.ndiaye@uwm.edu.pl  
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:   

 

1. Administratorem danych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą 

w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji 

ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „Afryka w 

dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy” z cyklu „Dni Afryki w Olsztynie”, 

organizowanej przez Wydział Humanistyczny UWM z siedzibą w Olsztynie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną wynikającą 

z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Dane osobowe uczestnika konferencji przechowywane będą do zakończenia organizacji 

konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do organizacji konferencji naukowej 

wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Klauzula zgody 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, w celu organizacji 

konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi. 

 

Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach.  

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

                                                                                  

                                                                                        …………………………………….. 
                                                                                                      (czytelny podpis) 
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