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Rozprawy i artyku³y

ADAM BARABASZ, absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku adiunkt w Zak³adzie Badañ Niemcoznaw-
czych WNPiD UAM. Zainteresowania naukowo-badawcze: integracja europejska,
historia PRL, stosunki polsko-niemieckie, filozofia, filozofia sportu.
Kontakt: adam.barabasz@amu.edu.pl

AGNIESZKA BIELAWSKA, doktor nauk politycznych, adiunkt na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zajmuje siê
Niemcami, stosunkami polsko-niemieckimi, jak równie¿ religiami w Europie i na
Bliskim Wschodzie. Autorka licznych artyku³ów dotycz¹cych tej problematyki
i monografii Koœcio³y rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania

polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Uni¹

Europejsk¹ (Toruñ 2009).

JOLANTA BRY£A, dr hab., profesor w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze
obejmuj¹ stosunki miêdzynarodowe, ze szczególnym uwzglêdnieniem mechaniz-
mów globalnego zarz¹dzania (miêdzynarodowe re¿imy bezpieczeñstwa – re¿im
nierozprzestrzeniania broni j¹drowej, re¿im kosmiczny), zmiany w dystrybucji po-
têgi w systemie miêdzynarodowym i ró¿ne aspekty relacji miêdzy pañstwami o nie-
jednakowych potencja³ach.

BARBARACURY£O, dr, adiunkt w Katedrze Stosunków Miêdzynarodowych Instytutu
Politologii na Uniwersytecie Opolskim. Jej obszary badawcze dotycz¹ negocjacji
miêdzynarodowych, szczególnie teorii i praktyki negocjacji w Unii Europejskiej
oraz nowej dyplomacji.

ZBIGNIEW D. CZACHÓR, prof. zw. dr hab., prawnik, politolog i dziennikarz, specja-
lista w prawie i polityce Unii Europejskiej, prawie miêdzynarodowym publicznym
oraz w stosunkach miêdzynarodowych; przewodnicz¹cy Rady Programowej
Oœrodka Badañ i Edukacji Europejskiej; kierownik Zak³adu Badañ nad Integracj¹
Europejsk¹ UAM oraz Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta. Cz³onek
– za³o¿yciel Rady Polityki Zagranicznej. Sta³y Doradca Komisji do Spraw Unii Eu-
ropejskiej Sejmu RP. Wiceprzewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Studiów Euro-
pejskich.

ANNA DIAWO£-SITKO – doktor nauk humanistycznych, wspó³pracownik KAAFM.
Absolwentka politologii oraz studiów blisko- i dalekowschodnich UJ, przedsiêbior-
czoœci na KAAFM, Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Instytutu
Jêzyka Arabskiego na uniwersytecie w Damaszku. Jej zainteresowania badawcze do-
tycz¹ rozwoju gospodarczego pañstw MENA oraz sytuacji politycznej w regionie.
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JÓZEF M. FISZER, prof. zw. dr hab., historyk, politolog, niemcoznawca, kierownik Za-
k³adu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, cz³onek Komitetu Nauk Po-
litycznych PAN, kierownik Katedry Miêdzynarodowych Stosunków Politycznych
Uczelni £azarskiego w Warszawie. Autor ponad 300 prac naukowych z zakresu his-
torii i wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych oraz poœwiêconych Unii Euro-
pejskiej i polityce zagranicznej Polski. Redaktor naczelny „Myœli Ekonomicznej
i Politycznej”. Cz³onek wielu rad redakcyjnych i naukowych w kraju i za granic¹.

MARTA GÖTZ – ekonomista, adiunkt w Instytucie Zachodnim. Zainteresowania ba-
dawcze: bezpoœrednie inwestycje zagraniczne, gospodarka Niemiec, kryzys w stre-
fie euro. Kontakt: mgoetz@iz.poznan.pl

KRZYSZTOF HAJDER, doktor habilitowany nauk spo³ecznych w zakresie nauk o po-
lityce, adiunkt w Zak³adzie Polityki Ekonomicznej i Spo³ecznej na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autor licznych artyku³ów i monografii poœwiêconych polityce rynku pracy, w tym
w szczególnoœci zjawisku bezrobocia. Do najwa¿niejszych nale¿¹: Stopa bezrobo-

cia jako korelat wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie w latach

2001–2011, Poznañ 2012 oraz Wybrane uwarunkowania rozwoju bezrobocia w Pol-

sce, Poznañ 2008. W pracy badawczej poza tematyk¹ zwi¹zan¹ z rynkiem pracy
koncentruje siê na polityce spo³ecznej i ekonomicznej. Wyk³adowca m.in. nastêpu-
j¹cych przedmiotów: Finanse pañstwa i samorz¹du, Ekonomia rozwoju, Kampanie
polityczne. Doradca, ekspert w zakresie polityki rynku pracy. Kierownik studiów
podyplomowych: Zarz¹dzanie organizacj¹ pozarz¹dow¹; Zarz¹dzanie finansami;
Komunikowanie miêdzykulturowe w biznesie; Dziennikarstwo ekonomiczne.

JADWIGA KIWERSKA, prof. zw. dr hab., pracownik Instytutu Zachodniego w Poz-
naniu, wyk³adowca w Collegium Da Vinci. Kontakt: kiwerska@iz.poznan.pl

MICHA£ KOSMAN, dr habilitowany nauk spo³ecznych w zakresie nauk o polityce.
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Autor kilkudziesiêciu artyku³ów, monografii (Zjedno-

czone Niemcy w procesie integracji europejskiej /1990–2002/, Toruñ 2004;
Wspó³czesne Niemcy i przestrzeñ europejska. Wybrane zagadnienia, Toruñ 2011;
Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Bydgoszcz 2013), wspó³re-
daktor jednej pracy zbiorowej (Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne

i spo³eczne. Szkice historyczne i politologiczne, pod red. M. M. Kosmana i S. Sa-
dowskiego, Bydgoszcz 2009). Cz³onek rady redakcyjnej rocznika „Œwiat Idei i Po-
lityki”. Publikowa³ m.in. w „Przegl¹dzie Zachodnim” (Poznañ), „Athenaeum”
(Toruñ), „Przegl¹dzie Politologicznym” (Poznañ), „Dziejach Najnowszych” (War-
szawa), „WeltTrends” (Poczdam). G³ówne zainteresowania badawcze: stosunki
miêdzynarodowe, integracja europejska, problemy niemcoznawcze.
Kontakt: michalkosman@wp.pl

BOGDAN KOSZEL, historyk, politolog, profesor zwyczajny. Kierownik Zak³adu
Badañ Niemcoznawczych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
w Poznaniu. Redaktor Naczelny RIE. Kontakt: Bogdan.Koszel@amu.edu.pl
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TOMASZ KUBIN, dr, adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych, Instytut
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach.
Kontakt: tomasz.kubin@us.edu.pl

MARCIN LASOÑ, dr hab. nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o polityce, spe-
cjalnoœæ stosunki miêdzynarodowe, prof. nadzw. Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego. Pracownik Katedry Stosunków Miêdzynarodowych
(od 2005 roku), prodziekan Wydzia³u Nauk o Bezpieczeñstwie od 2014 roku. Zain-
teresowania badawcze: bezpieczeñstwo miêdzynarodowe i narodowe, polityka za-
graniczna i bezpieczeñstwa Polski, u¿ycie si³ zbrojnych poza granicami pañstwa,
wojska specjalne. Kontakt: mlason@afm.edu.pl

PAWE£ MALENDOWICZ, dr habilitowany nauk spo³ecznych w zakresie nauk o poli-
tyce. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy oraz profesor nadzwyczajny i kierownik Zak³adu
Politologii w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej im. Stanis³awa Staszica
w Pile. Autor czterech monografii (Ultralewica a wspó³czesnoœæ. Idee, programy,

praktyka, Pi³a 2006; Polski ruch anarchistyczny wobec wspó³czesnych wyzwañ po-

litycznych, Pi³a 2007; Polityczny wymiar kontestacji m³odzie¿owej w Polsce od lat

siedemdziesi¹tych XX wieku, Pi³a 2008, Ruch anarchistyczny w Europie wobec

przemian globalizacyjnych prze³omu XX i XXI wieku, Warszawa 2013), trzech
zbiorów materia³ów Ÿród³owych i wspó³redaktor dwóch monografii oraz oko³o
szeœædziesiêciu artyku³ów i rozdzia³ów w ksi¹¿kach. Publikowa³ m.in. w „Prze-
gl¹dzie Zachodnim” (Poznañ), „Politeji” (Kraków), „Studiach Polonijnych” (Lublin),
„Athenaeum” (Toruñ), „Dzienniku Zwi¹zkowym” (Chicago). G³ówne zaintereso-
wania badawcze: anarchizm w Europie, radykalna lewica i skrajna prawica w Pol-
sce i na œwiecie, koncepcje wizji przysz³oœci w programach ugrupowañ politycznych,
Polonia w Stanach Zjednoczonych. Kontakt: drpm@poczta.fm

JUSTYNA MIECZNIKOWSKA, dr. politolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki
Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Za-
interesowania badawcze: polityka europejska Niemiec i Austrii, europeizacja syste-
mów politycznych, koordynacja polityk europejskich.

ANDRZEJ M£YNARSKI, politolog, dr hab. prof. nadzwyczajny UJK w Kielcach.
Specjalizuje siê w problematyce niemcoznawczej.
Kontakt: mlynarsk@kr.onet.pl

TOMASZ M£YNARSKI, dr hab., politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Miêdzy-
narodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ. Stypendysta l’Institut d’Etudes

Politiques w Pary¿u oraz Sorbony, specjalizuje siê w zagadnieniach dotycz¹cych
problematyki bezpieczeñstwa energetycznego, polityki zagranicznej i bezpieczeñ-
stwa Francji. Autor monografii i artyku³ów m.in. Bezpieczeñstwo energetyczne

w pierwszej dekadzie XXI w. Mozaika interesów i geostrategii (2011), Francja

w procesie uwspólnotowienia bezpieczeñstwa energetycznego i polityki klimatycz-

nej Unii Europejskiej (2013).
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WOJCIECH NOWIAK, dr hab., profesor UAM, pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze
koncentruj¹ siê wokó³ problemów praktyki i teorii „welfare state”, wspó³pracy re-
gionalnej w Europie Pó³nocnej, konfliktu izraelsko-arabskiego; terroryzmu oraz
metod jego zwalczania i zapobiegania. Autor kilkudziesiêciu artyku³ów w jêzyku
polskim i angielskim. Cz³onek International Political Science Association; Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Stosunków Miêdzy-
narodowych. Zasiada w Radzie Naukowej Norden Centrum z siedzib¹ w Warsza-
wie. Cz³onek Komitetu Redakcyjnego „The Polish Political Science Quarterly”.

PRZEMYS£AW OSIEWICZ, profesor nadzwyczajny na WNPiD UAM w Poznaniu
(specjalizacja – stosunki miêdzynarodowe). Cz³onek the International Political
Science Association (IPSA). Sekretarz komitetu badawczego IPSA RC-15. Cz³onek
zarz¹du poznañskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP).
Cz³onek zarz¹du PTSM o/Poznañ. Cz³onek zwyczajny Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
Prezes poznañskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

ANNA PATEREK, dr absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Miêdzy-
narodowych Uniwersytetu Jagielloñskiego, stypendystka DAAD na Uniwersytecie
w Dortmundzie oraz na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze/Niemcy w za-
kresie nauk politycznych, stosunków miêdzynarodowych i dziennikarstwa, obecnie
adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Miêdzynarodowych oraz
Wydziale Nauk o Bezpieczeñstwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Mo-
drzewskiego w Krakowie. Wyk³ady goœcinne na Uniwersytecie Kreteñskim/Grecja,
w Evangelische Hochschule Berlin/Niemcy i Hochschule für Öffentliche Verwal-
tung Bremen/Niemcy. Specjalizuje siê w badaniach nad uwarunkowaniami i wyz-
waniami polityki rozwojowej Niemiec oraz wspó³czesnymi aspektami procesu
integracji europejskiej, jego pog³êbiania i poszerzania. W sferze jej zainteresowañ
badawczych znajduje siê równie¿ miêdzynarodowa wspó³praca rozwojowa oraz
teoria stosunków miêdzynarodowych.

ANNA POTYRA£A, politolog, prawnik, profesor w Zak³adzie Stosunków Miêdzyna-
rodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autorka arty-
ku³ów naukowych, monografii (m.in. Wspó³czesne uchodŸstwo. Próby rozwi¹zania

miêdzynarodowego problemu, 2005; Wspó³praca pañstw z miêdzynarodowymi try-

buna³ami karnymi a suwerennoœæ. Studium politologiczno-prawne, 2010; Unia Eu-

ropejska wobec dzia³alnoœci miêdzynarodowych s¹dów karnych. Geneza, istota

i praktyka wspó³pracy, 2012; Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec proble-

mu uchodŸstwa. Geneza, istota i praktyka aktywnoœci, 2015), wspó³autorka leksy-
konów dotycz¹cych integracji europejskiej, redaktor naukowa siedmiu prac
zbiorowych. Zajmuje siê problematyk¹ s¹downictwa miêdzynarodowego, zagad-
nieniem niedobrowolnych migracji, wspó³prac¹ pañstw cz³onkowskich UE w za-
kresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych.

WOJCIECH PRA¯UCH – adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Romanista, t³umacz, dok-
tor nauk o polityce. Wspó³autor Historii Unii Europejskiej (J. £aptos, W. Pra¿uch,
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A. Pytlarz, wyd. Albatros, Kraków 2003). Zajmuje siê miêdzy innymi analiz¹ dys-
kursu politycznego, w tym badaniami dotycz¹cymi leksykalno-sk³adniowych, se-
mantycznych i retorycznych wzorców jêzykowych maj¹cych zastosowanie we
wspó³czesnych odmianach „nowomowy” (ang. newspeak; fr. langue de bois).
Cz³onek zespo³u realizuj¹cego projekt badawczy NCN pt.: „Wk³ad polskiej emigra-
cji politycznej w rozwój idei pokojowej integracji Europy (1940–1989)”.

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER, dr, adiunkt w Zak³adzie Badañ nad Integracj¹
Europejsk¹ Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokó³
zagadnieñ zwi¹zanych z wymiarem zewnêtrznym dzia³añ Unii Europejskiej, w szcze-
gólnoœci relacjami pañstw afrykañskich z Uni¹ Europejsk¹ i wspóln¹ polityk¹ bez-
pieczeñstwa i obrony. Kontakt: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

ZDZIS£AW W. PUŒLECKI – profesor zwyczajny, dr hab. nauk ekonomicznych, kie-
rownik Zak³adu Gospodarki Miêdzynarodowej, Wydzia³ Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe
w zakresie miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych – teoria handlu miêdzy-
narodowego – liberalizm i protekcjonizm w handlu miêdzynarodowym, badania
nad innowacjami technicznymi i technologicznymi oraz gospodark¹ opart¹ na
wiedzy, regionalizacj¹ i globalizacj¹, strategi¹ Unii Europejskiej dla wzrostu konku-
rencyjnoœci globalnej, polsko-niemieckimi stosunkami ekonomicznymi, stosunkami
gospodarczymi miêdzy Pó³noc¹ i Po³udniem, stosunkami handlowo-ekonomiczny-
mi Unii Europejskiej z Chinami, rol¹ WTO w handlu miêdzynarodowym. W litera-
turze naukowej funkcjonuje „Paradoks Puœleckiego” dotycz¹cy korzyœci i kosztów
integracji krajów s³abiej rozwiniêtych z pañstwami wy¿ej rozwiniêtymi, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej – po raz pierwszy
wprowadzony do nauki przez profesora Petera Leslie z Queens University, King-
ston, Kanada, a tak¿e klasyfikacja œrodków ochrony handlowej wed³ug Zdzis³awa
W. Puœleckiego zob. J. Rymarczyk (red.), Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze,
Warszawa 2006. Cz³onek miêdzynarodowych grup naukowo-badawczych przy
uniwersytetach i instytucjach naukowych jak: Universite Pierre Mendes France,
Grenoble – Francja, Universidade Autonoma de Lisboa, Portugalia, ekspert-recen-
zent czasopisma „Etudes Internationale” University of Laval, Quebec, Kanada, eks-
pert-recenzent w University of Hawaii at West Oahu, Honolulu, Hawaje, USA.
Cz³onek krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, takich
jak: Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk (PTPN), Towarzystwo Naukowe In-
stytut Zachodni – Poznañ, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PTE, Polskie To-
warzystwo Politologiczne – PTP, Polish European Community Studies Association
– European Community Studies Association (Bruksela), International Studies As-
sociation (ISA), (USA). Autor lub wspó³autor ponad 680 prac twórczych w tym
30 ksi¹¿ek. Wa¿niejsze publikacje w ostatnich latach: International Business The-

ory and International Economy, LAP LAMBERT, Saarbruecken, Germany (2013);
About the Protectionist Pressures in the International Business Policy, „Journal of
Business and Economics”, USA, March 2013, vol. 4, nr 3; The Some New Aspects of

the International Business Theory and International Economy, „Journal of Modern
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Accounting and Auditing (USA), June 2013, vol. 9, nr 6; Unia Europejska wobec

wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Warszawa 2011;
Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, in: „Journal of
Global Change and Governance”, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers
University, New Jersey, USA, vol. I, nr 4, Autumn, 2008; Trade Conflicts during

the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, in: Policy-

making and Prosperity. A Multinational Anthology, red. Stuart Nagel, Lexington
Books, Lanham–Boulder–New York–Oxford 2003.

JANUSZ RUSZKOWSKI, prof. dr hab., Jean Monnet Chair ad Personam w Instytucie
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeciñskiego.

JOANNA SKRZYPCZYÑSKA, adiunkt w Zak³adzie Gospodarki Miêdzynarodowej
WNPiD UAM. Absolwentka politologii i studiów doktoranckich w INPiD UAM.
W latach 2003–2006 stypendystka programu Europa Fellows – stypendium dokto-
ranckie. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole G³ównej Handlowej
w zakresie polityki gospodarczej (2007–2008). Zainteresowania naukowe: liberali-
zacja handlu miêdzynarodowego, funkcjonowanie Œwiatowej Organizacji Handlu,
polityka handlowa Unii Europejskiej, polityka gospodarcza.

ARTUR STASZCZYK, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce,
specjalnoœæ stosunki miêdzynarodowe, adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzyna-
rodowych i Europeistyki Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmuj¹ takie zagadnienia jak: polityka
zagraniczna i bezpieczeñstwa UE, europejska polityka s¹siedztwa, rola Parlamentu
Europejskiego w kszta³towaniu stosunków zewnêtrznych UE.
Kontakt: artstaszczyk@op.pl

PAWE£ TURCZYÑSKI, doktor habilitowany nauk politycznych, adiunkt w Katedrze
Europeistyki na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Autor
i wspó³autor ok 50 artyku³ów i ksi¹¿ek dotycz¹cych integracji europejskiej, relacji
UE z innymi krajami i miejsca Unii na arenie miêdzynarodowej. Nale¿¹ do nich
m.in.: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa UE (2007), Podstawy euro-

peistyki; podrêcznik akademicki (2008), Bezpieczeñstwo europejskie: systemy, in-

stytucje, funkcjonowanie (2011), Amerykañskie koncepcje tarczy antyrakietowej

w Europie (2012), Potencja³ wojskowy UE na pocz¹tku XXI w. (2013), Aspiracje

Unii Europejskiej jako kreatora ³adu miêdzynarodowego: lata 2005–2012 (2013),
15 lat Polski w NATO; aspekty polityczne, prawne i militarne (2015). Specjalizuje
siê w analizie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa UE, a tak¿e unijnej
Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony oraz jej perspektyw rozwoju. Jego zainteresowa-
nia dotycz¹ tak¿e kszta³towania siê europejskiej obronnoœci i zdolnoœci Unii Euro-
pejskiej do subordynowania jej otoczenia miêdzynarodowego. Autor zajmuje siê
te¿ kulturowo-cywilizacyjnym charakterem to¿samoœci europejskiej, w tym – rol¹
Polski w budowaniu tej to¿samoœci.

MACIEJ WALKOWSKI, dr hab. prof. UAM, wieloletni pracownik Zak³adu Gospo-
darki Miêdzynarodowej Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poz-
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naniu, aktualnie kierownik Zak³adu Polityki Spo³ecznej i Ekonomicznej ww. jednostki.
Specjalizuje siê w zagadnieniach dotycz¹cych miêdzynarodowych stosunków
gospodarczych, a szczególnie w badaniach dotycz¹cych: procesów globalizacji i re-
gionalizacji ekonomicznej w œwiecie, problemów globalnych, ekonomicznych, spo-
³ecznych i finansowych wymiarów integracji europejskiej, miêdzynarodowego
bezpieczeñstwa ekonomicznego, korporacji transnarodowych, gospodarek z regio-
nu Azji Po³udniowej i Wschodniej (szczególnie ChRL). Jego dorobek naukowy do
czasu uzyskania habilitacji w du¿ym stopniu dotyczy³ równie¿ Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej oraz wp³ywu tej polityki na rozwój polskiego rolnictwa
i wsi.

HANNA WAWROWSKA, mgr, doktorantka w Zak³adzie Badañ nad Integracj¹ Euro-
pejsk¹ na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: kultura i dyplomacja kultu-
ralna w procesie integracji europejskiej, polityka kulturalna Unii Europejskiej, pro-
gramy i fundusze Unii Europejskiej na rzecz kultury, europejskie sieci wspó³pracy
kulturalnej. Kontakt: hanna.wawrowska@gmail.com

RAFA£ WIŒNIEWSKI, dr, starszy wyk³adowca w Zak³adzie Studiów Strategicznych,
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Wspó³za³o¿yciel i jeden z redaktorów czasopisma naukowego
„R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” (www.revjournal.org). Jego zain-
teresowania badawcze obejmuj¹ bezpieczeñstwo miêdzynarodowe w regionie Azji
Pó³nocno-Wschodniej, Wspóln¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obrony oraz miêdzy-
narodowy handel uzbrojeniem i sprzêtem wojskowym.

KAMIL ZAJ¥CZKOWSKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polity-
ce, absolwent Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, adiunkt w Centrum Europejskim UW. Cz³onek Polskiego Towarzystwa
Studiów Miêdzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Badañ Wspólnoty Europej-
skiej (PECSA) i Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Laureat stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dla wybitnych m³odych naukowców (2013).
Wyk³ada³ na wielu uczelniach zagranicznych, europejskich i azjatyckich. Zaintere-
sowania naukowe: stosunki zewnêtrzne UE, pomoc rozwojowa i humanitarna,
stosunki miêdzynarodowe w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Autor artyku³ów po-
œwiêconych tej tematyce. Wspó³redaktor naukowy ksi¹¿ek: Introduction to Europe-

an Studies: A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013 oraz Poland in

the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, War-
saw–Lviv 2012.

RYSZARD ZIÊBA– prof. dr hab., Jean Monnet Chair, kierownik Zak³adu Historii i Teo-
rii Stosunków Miêdzynarodowych w Instytucie Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego. By³ stypendyst¹ na George Washington University
w Waszyngtonie i w Instytucie Studiów Bezpieczeñstwa UZE w Pary¿u, cz³onkiem
Komisji Strategicznego Przegl¹du Bezpieczeñstwa Narodowego powo³anej przez
Prezydenta RP. Opublikowa³ m.in.: Teorie i podejœcia badawcze w nauce o stosun-

kach miêdzynarodowych (wspó³red., 2015); Polityka zagraniczna Polski w strefie
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euroatlantyckiej (2013); Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe po zimnej wojnie (red.,
2008); Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej (2007);
Polska w stosunkach miêdzynarodowych 1945–1989 (wspó³autor, 2005); Instytu-

cjonalizacja bezpieczeñstwa europejskiego (1999–2004); Wstêp do teorii polityki

zagranicznej pañstwa (red., 2004); Unia Europejska jako aktor stosunków miêdzy-

narodowych (2003); Europejska To¿samoœæ Bezpieczeñstwa i Obrony (2000).
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Instrukcje dla autorów

Zapraszamy do sk³adania tekstów do nastêpnego numeru „Rocznika Integracji

Europejskiej” do koñca lipca 2016 roku.

Materia³y do druku nale¿y nades³aæ w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszy-
nopisu A4, na adres:

Sekretariat Rocznika Integracji Europejskiej
Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89 a
61-614 Poznañ

lub na adres mailowy sekretarza redakcji: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl.
O przyjêciu do druku w „Roczniku Integracji Europejskiej” ka¿dego tekstu decyduje

kolegium redakcyjne po wczeœniejszej ocenie ka¿dego materia³u zg³oszonego do pub-
likacji przez powo³anych dwóch niezale¿nych recenzentów. Przyjêta w czasopiœmie
procedura recenzowania realizowana jest wed³ug zasady „double-blind review”, gdzie
autorzy i recenzenci nie znaj¹ swoich to¿samoœci. Raz w roku czasopismo podaje do
publicznej wiadomoœci listê wspó³pracuj¹cych recenzentów.

„Rocznik Integracji Europejskiej” wprowadzi³o procedury niezbêdne do wyelimi-
nowania przypadków naukowej nierzetelnoœci, w szczególnoœci przypadków „ghostw-
riting” i „guest authorship”. Autor zg³aszaj¹cy tekst do publikacji jest zobowi¹zany do
z³o¿enia oœwiadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, i¿
tekst nie narusza praw osób trzecich.

Czasopismo przyjmuje jedynie zg³oszenia tekstów oryginalnych, które nie by³y
wczeœniej publikowane i nie zosta³y zg³oszone do publikacji w innych czasopismach
naukowych lub pracach zbiorowych.

Redakcja czasopisma, kieruj¹c siê wytycznymi COPE – Komitetu ds. etyki publika-

cji, przyjê³a zasady etyki publikacji naukowych, które obowi¹zuj¹ autorów zg³asza-
j¹cych teksty do publikacji w czasopiœmie, a tak¿e recenzentów i cz³onków kolegium
redakcyjnego.

Autorzy proszeni s¹ o zapoznanie siê z zasadami polityki Open Access Policy przy-
jêtymi przez czasopismo.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wymogów dla autorów (w tym oœwiadczenia
o przekazaniu praw autorskich) oraz wytyczne procedury recenzyjnej znajduj¹ siê na
stronie internetowej Rocznika www.rie.amu.edu.pl.
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Ogólne zasady dotycz¹ce eliminowania przypadków

„ghostwriting” oraz „guest authorship”

w artyku³ach umieszczanych w czasopiœmie

„Rocznik Integracji Europejskiej”

Redakcja czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” wprowadza nastêpuj¹ce zasa-
dy dotycz¹ce przygotowania publikacji:

1. Autorzy oœwiadczaj¹, ¿e akceptuj¹ regulacje dotycz¹ce „ghostwriting” i „guest au-
thorship”. Autorzy nadsy³aj¹cy teksty do publikacji w czasopiœmie „Rocznik Inte-
gracji Europejskiej” obowi¹zani s¹ do podania imienia i nazwiska, afiliacji oraz
wskazania Ÿróde³ przytaczanych informacji. W przypadku tekstów przygotowa-
nych przez kilku autorów, s¹ zobowi¹zani do przedstawienia wk³adu poszczególn-
ych osób w powstanie tekstu.

2. G³ówn¹ odpowiedzialnoœæ ponosi autor zg³aszaj¹cy publikacjê.
3. Ka¿dy autor, którego tekst zosta³ zakwalifikowany do druku, sk³ada oœwiadczenie

o samodzielnym przygotowaniu tekstu, deklaruj¹c, i¿ tekst nie narusza praw osób
trzecich.

4. Tekst oœwiadczenia dostêpny jest na stronie internetowej czasopisma.
5. O wykrytych przypadkach naukowej nierzetelnoœci, polegaj¹cej na naruszeniu

wskazanych wy¿ej zasad, bêd¹ informowane podmioty zatrudniaj¹ce autorów, sto-
warzyszenia edytorów naukowych, towarzystwa naukowe.

Procedura recenzowania w czasopiœmie

„Rocznik Integracji Europejskiej”

1. Redakcja „Rocznika Integracji Europejskiej” dokonuje wstêpnej weryfikacji nade-
s³anych tekstów badaj¹c adekwatnoœæ tematyki artyku³u z profilem Rocznika oraz
zgodnoœæ z wymogami redakcyjnymi.

2. Teksty wstêpnie zaaprobowane zostaj¹ przekazane do recenzji dwóch osób spoœród
wymienionych na liœcie zewnêtrznych recenzentów wspó³pracuj¹cych z Redakcj¹.
Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie s¹ ujawniane. W przypadku
tekstów przygotowanych w jêzyku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest
w instytucji zagranicznej. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomo-
œci listê wspó³pracuj¹cych recenzentów.

3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowoœæ zarówno autora jak i recen-
zentów (double-blind review process). Recenzja jest przygotowana w formie pisem-
nej i zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materia³u do publikacji.

4. Formularz recenzji jest dostêpny na stronie internetowej czasopisma.
Recenzja ma funkcjê opiniodawcz¹, co oznacza, ¿e ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ przy-
jêcia tekstu do druku podejmuje Redakcja Rocznika.
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Prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Naro-
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Prof. dr hab. El¿bieta Stadtmüller, Dolnoœl¹ska
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Prof. dr hab. Gra¿yna Ulicka, Uniwersytet War-
szawski

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk,
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Prof. dr hab. Janusz Wêc, Uniwersytet Jagiel-
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Prof. dr hab. Stanis³aw Wójcik, Katolicki Uni-
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Prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet
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Prof. dr hab. Ryszard Ziêba, Uniwersytet War-
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