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Karlovy Vary 8. října 2015 

Pozvání na konferenci „Bezpečná Evropa 2015“ 

Vážená paní, pane 

 

tak jako v minulých letech bude i v tomto roce naše Vysoká škola Karlovy Vary, ve spolupráci 

s partnerskou Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, pořádat již 8. ročník 

mezinárodní vědecké konference „Bezpečná Evropa 2015“. 

Bude nám ctí, Vás na této konferenci přivítat.  

Hlavními tématy konference budou:  

 fenomén bezpečnosti v jeho aktuálních obecných i specifických formách, 

 trestná činnost ve světle mezinárodní migrace: běžná kriminalita, organizovaný zločin, 

terorismus, 

 bezpečnostní rizika moderní mezinárodní migrace, 

 imigrace: ohrožení vnitřní bezpečnosti nebo přínos k ekonomické prosperitě státu, 

 příčiny, rozdíly a souvislosti mezinárodní migrace obyvatelstva 20. století versus 21. století, 

 evropská migrace a problémy multikulturní společnosti, 

 výdaje na migrační a azylovou politiku a integraci imigrantů, 

 vliv soudobé imigrace na stabilitu sociálního a zdravotního systému států, 

 vliv soudobé imigrace na demografické složení obyvatelstva států a regionů, 

 integrace imigrantů a ztráta kulturní identity, 

 a jiná, v současné době aktuální témata související s bezpečností států EU a regionální otázky 

a problémy. 

Předsedou vědeckého výboru je prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc. - ředitel Ústavu trestního práva a 

kriminologie a předsedou výboru garantů je prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. - 

ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín. 

Konference se bude konat v pondělí 23. listopadu 2015 v Karlových Varech, v prostorách Vysoké 

školy Karlovy Vary. 

Těšíme se na Vaši!   

S úctou 

Ing. Dana Roubínková, Ph.D., v. r.  
rektorka  
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