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A Közép-európai Politikatudományi Társaság minden évben
megrendezésre kerülő konferenciája lehetőséget teremt arra,
hogy a régió politikatudományt művelő szakemberei, illetve
a politikatudomány iránt érdeklődők közös fórumon
vitathassák meg kutatási területükön elért eredményeket,
illetve az aktuális politikatudományi relevanciával bíró
eseményeket. A 2011-es konferencia témája a többszintű
kormányzás
elméleti
kérdéseinek
és
gyakorlati
megvalósulásának vizsgálata volt.

A három napos rendezvény során 11 panelban és három
plenáris előadáson folyt a konferencia, amelyen az ismert és
elismert szakembereken kívül - többek között Ágh Attila,
Arató Krisztin, Karin Liebhart, Anton Pelinka, Jozef Bátoraa fiatal politikatudománnyal foglalkozó szakemberek is nagy
számban képviseltették magukat. Különösen értékesnek
bizonyult az október 28-i esti plenáris előadás, „Europe:what
else?”, amelynek végén a számos hozzászólás is tükrözte,
milyen sokféle elméleti lehetőség kínálkozna az európai
integráció további fejlődése terén.

A személyes részvétel
értékelése:

(fénykép helye)

A konferencia kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy az
Európai Unió közös kül-és biztonságpolitikájának
intézményi és döntéshozatali rendszerét megvizsgáljam a
többszintű kormányzás koncepciója alapján, és ennek
eredményeit megvitassuk panelünk résztvevőivel. Itt ki kell
emelnem Prof. dr. Anton Bebler nevét, akinek az előadása,
„The dynamics of multilevel politics in the development and
management of the Kosovo problem” rendkívül szerencsésen
illeszkedett az előadásom témájához (Multi-level governance
on the field of the CFSP), így a közös kül-és
biztonságpolitika inkább normatív szempontú vizsgálata
után, Koszovó és az EULEX Kosovo misszió gyakorlati
példáján keresztül a hallgatóság egy komplex képet kaphatott
az unió külpolitikájáról.
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