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Rozprawy i artykuły

MARCIN BARTKOWIAK – Assistant Professor of Financial Accounting, TUM 
Campus Heilbronn. Zainteresowania naukowo-badawcze: jakość audytu, digitali-
zacja w rachunkowości i audycie. Kontakt: marcin.bartkowiak@tum.de

AGNIESZKA BIELAWSKA – doktor habilitowana w dziedzinie nauk o polityce. 
Stypendystka Kontaktstipendium des DAAD oraz Uniwersytetu Poczdamskiego. 
Zajmuje się niemiecką chadecją, integracją europejską oraz stosunkami polsko-
-niemieckimi. Autorka licznych artykułów dotyczących tej problematyki. Kontakt: 
agnieszka.bielawska@amu.edu.pl

JAROSŁAW FILIP CZUB – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk 
o polityce (2019), doktor nauk o polityce (2011), adiunkt w Katedrze Prawa i Insty-
tucji Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator dziekana ds. studenckich praktyk 
zawodowych dla kierunku: europeistyka (2018–2019), wcześniej pełnomocnik dy-
rektora ds. praktyk studenckich w Instytucie Europeistyki (2016–2019), sekretarz 
Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich w Instytucie Europeistyki (2015–2019), 
pełnomocnik dyrektora ds. promocji w IE (2014–2017), pełnomocnik ds. USOS 
w IE (2012–2015, 2018–2019). Od 2016 roku ekspert Komisji Europejskiej w ob-
szarze Research & Innovation, ekspert PISM w zakresie prawa i instytucji UE 
(2016), ekspert TVP1 w zakresie prawa UE (2019). Od 2016 roku członek zarządu 
Komitetu Naukowego „Politics and Business” Międzynarodowego Towarzystwa 
Nauk Politycznych (IPSA). W latach 2012–2019 wygłaszał referaty m.in. Mon-
tréal, Győr, Milano, Umeå, Singapure, Brisbane, Nijmegen. 
Kontakt: jaroslaw.czub@uw.edu.pl

ŁUKASZ DONAJ – profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Autor/redaktor 10 monografii i ponad 170 artykułów oraz recenzji nauko-
wych (opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); 
sekretarz redakcji „Przegląd Strategiczny”. W pracy naukowej i dydaktycznej kon-
centruje się przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpie-
czeństwa, sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach 
postradzieckich, komunikowania politycznego, a także kwestiami prognozowania 
politycznego. Kontakt: lukasz.donaj@amu.edu.pl

AGATA DZIEWULSKA – prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w Centrum Europej-
skim Uniwersytetu Warszawskiego. Koncentruje się na bezpieczeństwie międzyna-
rodowym w kontekście stabilizacji konfliktów zbrojnych i nowych wyzwań dla bez-
pieczeństwa. Jej publikacje dotyczą kwestii bezpieczeństwa europejskiego, unijnych 
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zasobów do reagowania na zagrożenia, rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony 
Unii Europejskiej, mechanizmów konfliktu, odbudowy państwa po konflikcie. Od 
2017 r. kieruje projektem naukowo-dydaktycznym poświęconym budowie symula-
tora stabilizacji konfliktów zbrojnych w formie gry strategicznej stosowanej zarówno 
w dydaktyce, jak i badaniach konfliktów. Powstała w wyniku realizacji projektu gra 
„Peace by piece” zdobyła w 2019 r. Grand Prix w międzynarodowym konkursie Se-
rious Game Design Competition organizowanym przez International Simulation and 
Gaming Association. Kontakt: a.dziewulska@uw.edu.pl

JOCHEN FRANZKE – prof. dr habil., politolog na Wydziale Ekonomii i Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Poczdamskiego. Członek zarządu Instytutu Badań nad Sa-
morządem tamtejszego uniwersytetu. Współwydawca serii monografii Palgrave 
Studies in Sub-National Governance. Kontakt: franzke@uni-potsdam.de

BOŻENA GIERAT-BIEROŃ – dr hab., filolog i politolog, adiunkt w Instytucie Eu-
ropeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilku książek i kilkudziesięciu 
artykułów naukowych z zakresu polityki kulturalnej Unii Europejskiej, pamięci 
i dziedzictwa europejskiego, modelu polityk kulturalnych oraz programów i fun-
duszy europejskich przeznaczonych na wsparcie sektora kultury. Stypendystka 
japońskiej fundacji „Ryoichi Sasakawa”, Fundacji Tempus, Fundacji Batorego 
oraz Komisji Europejskiej (Erasmus Mundus w Osace). Prowadziła wykłady na 
uniwersytetach: Trinity College, University College Dublin (Irlandia), Universi-
te de Sassari (Włochy), Gröningen University (Niderlandy), Glasgow University 
(Wielka Brytania) i Katholike University Leuven (Belgia), Osaka University, Kobe 
University (Japonia). Przez 9 lat koordynatorka międzynarodowego programu ma-
gisterskiego Euroculture. Działa w Europejskim Stowarzyszeniu Badaczy Kultu-
ry ECURES. Autorka monografii Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Kraków 
WUJ, 2018. Kierownik Podyplomowych studiów Dyplomacja kulturalna. Kon-
takt: bozena.gierat-bieron@uj.edu.pl

GANNA GRABINA – doktor nauk politycznych, starszy wykładowca Katedry Mię-
dzynarodowych Stosunków, Wydział Międzynarodowych Stosunków, Politologii 
oraz Socjologii na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. Ilji Miecznikowa. 
Kontakt: grabinaanna@onu.edu.ua

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE – prof. dr hab., socjolog, politolog i historyk. 
Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk 
gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu pu-
blicznym, geoekonomii, europeizacji i myśli teoretycznej dotyczącej integracji 
europejskiej. Ostatnio opublikował: Pokryzysowa Europa (PISM 2018), W po-
szukiwaniu geoekonomii w Europie (ISP PAN 2014) oraz zredagował książki: 
Polityki europejskie w dobie kryzysu (Scholar 2016), Oblicza kryzysu (razem 
z M. A. Cichockim, CEN 2016) oraz Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych 
podstawach supremacji geopolitycznej (ISP PAN 2020). Stypendysta Uniwersy-
tetu w Oxfordzie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uni-
wersytetu Yale, Uniwersytetu Georgetown, a także Instytutu Nauk Społecznych 
im. Maxa Plancka w Kolonii.
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MAGDALENA KAROLAK-MICHALSKA – dr, politolog (UW). Wykładowca na 
politologii, stosunkach międzynarodowych, zarządzaniu. Autorka kilkudziesię-
ciu artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Zainteresowania ba-
dawcze: etnopolityka na obszarze WNP, bezpieczeństwo etnopolityczne. Kontakt: 
mkarolak@spoleczna.pl

KRZYSZTOF KOŹBIAŁ – adiunkt z habilitacją, profesor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, pracownik Instytutu Europeistyki UJ, kierownik Zakładu Studiów nad Europą 
Środkową. Zainteresowania badawcze dotyczą procesów integracyjnych w Euro-
pie po 1945 r., systemów politycznych oraz polityki zagranicznej i wewnętrznej 
państw Europy Centralnej, w tym i państw niemieckojęzycznych. 
Kontakt: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl

ELŻBIETA KUŻELEWSKA – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, od 1 paździer-
nika 2019 r. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; 
przewodnicząca Centre for Direct Democracy Studies na Wydziale Prawa UwB. 
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki demokracji bez-
pośredniej, ustrojów państwowych oraz społecznego wymiaru integracji europej-
skiej. W latach 2009–2019 była koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale 
Prawa UwB. Prowadziła wykłady na zagranicznych uczelniach, m.in.: Michigan 
State University School of Law, University of Central Lancashire, University of 
Ferrara, University of Carlos III in Madrid. Autorka licznych artykułów nauko-
wych oraz dwóch monografii w języku polskim: Referendum w procesie integracji 
europejskiej (2005), Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
i jego następstwa (2011). Redaktor naukowy serii wydawniczej European Inte-
gration and Democracy Series wydawanej przez Intersentia: Cambridge-Antwerp. 
Kontakt: e.kuzelewska@uwb.edu.pl

ARTUR NIEDŹWIECKI – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 
radca prawny, menedżer, wykładowca akademicki. Jego zainteresowania badaw-
cze dotyczą w szczególności prawnych, politycznych i gospodarczych aspektów 
procesu instytucjonalizacji międzynarodowej. Autor m.in. monografii pt. Polska 
polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 roku. 
Kontakt: a.niedzwiecki@yahoo.pl

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ – profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypen-
dysta FULBRIGHT Senior Award, Visiting Professor na Georgetown University, 
Waszyngton (USA, 2016–2017). Stały współpracownik the Middle East Institute 
w Waszyngtonie. Autor i współautor pięciu monografii oraz ponad stu artykułów 
naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. 
Kontakt: e-mail: posiewicz@mei.edu, website: www.przemyslawosiewicz.eu

ERYK PIESZAK – doktor nauk o komunikacji i poznaniu. Adiunkt UAM w Pozna-
niu. Specjalizuje się w badaniu różnorodnych aspektów komunikacji. Zaczynając 
od metafizycznych podstaw komunikacji, przez kulturowe i psychospołeczne jej 
uwarunkowania po czysto praktyczne aspekty przekazu w marketingu i zarządza-
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niu. W szczególności – wpływ zmiany zakresu znaczeniowego pojęć na dyskurs 
kulturowy i międzykulturowy. Kontakt: pieszak@amu.edu.pl

IRENA POPIUK-RYSIŃSKA – dr hab. nauk społecznych w dziedzinie nauka o poli-
tyce, zatrudniona w Katedrze Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Kontakt: i.rysinska@uw.edu.pl

ANNA POTYRAŁA – profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Autorka monografii naukowych (Współczesne uchodźstwo. Próby 
rozwiązania międzynarodowego problemu, 2005; Współpraca państw z międzyna-
rodowymi trybunałami karnymi a suwerenność. Studium politologiczno-prawne, 
2010; Unia Europejska wobec międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota 
i praktyka współpracy, 2012; Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec proble-
mu uchodźstw. Geneza, istota i praktyka działalności, 2015; i najnowsza Kryzys mi-
gracyjny 2015+. Między solidarnością a partykularyzmem, 2019), kilkudziesięciu 
artykułów naukowych, współautorka dwóch leksykonów integracji europejskiej. 
Zainteresowania naukowe obejmują kwestie migracji i uchodźstwa, problematykę 
funkcjonowania międzynarodowych sądów karnych oraz międzynarodowej ochro-
ny praw człowieka. Kontakt: anna.potyrala@amu.edu.pl

BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER – zatrudniona na stanowisku profesora Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Badań nad Integra-
cją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przewodnicząca 
oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Zastępca 
dyrektora Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WNPiD UAM w Poznaniu. 
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z in-
stytucjonalizacją w procesie integracji europejskiej; wspólną polityką zagraniczną, 
bezpieczeństwa i obrony UE; działaniami zewnętrznymi UE, w szczególności jej 
relacjami z państwami afrykańskimi. Kontakt: beata.przybylska-maszner@amu.
edu.pl

ANNA RATAJCZAK – doktorantka w Zakładzie Badań Niemcoznawczych na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; absolwentka Wydziału Prawa 
i Administracji UAM. Zainteresowania naukowo-badawcze: instytucje i prawo 
Unii Europejskiej, prawo organizacji międzynarodowych, europejska integracja 
gospodarcza, stosunki niemiecko-greckie w XX i XXI w. Kontakt: anna.rataj-
czak@amu.edu.pl

IRMA SŁOMCZYŃSKA – adiunkt w Katedrze Teorii i Metodologii Nauki o Polity-
ce i Administracji; Instytut Nauki o Polityce i Administracji; Wydział Politologii 
i Dziennikarstwa; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 
Kontakt: irma_slomczynska@interia.pl

MONIKA TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA – doktor habilitowana w dziedzi-
nie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnej 
Sieci Badań nad Migracją UKSW. Kontakt: m.strzeboszewska@uksw.edu.pl
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CEZARY TROSIAK – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, socjolog, dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze: migracje, mniej-
szości etniczne i narodowe, tożsamości regionalne, społeczny wymiar europejskich 
procesów integracyjnych, Ziemie Zachodnie i Północne. Współredaktor pięciu to-
mów serii wydawniczej „Mniejszości – Migracje – Wielokulturowość”: Między lę-
kiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015) (2015); Polityczne i społeczne 
aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości (2016); Między tolerancją a nie-
chęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości 
(2017); Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku 
(2018); Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej 
(2019). Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej 
„Europa XXI wieku”. Kontakt: cezary.trosiak@amu.edu.pl

PAWEŁ TURCZYŃSKI – doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nadzwyczajny 
w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Autor i współautor ponad 50 artykułów i książek dotyczących integracji eu-
ropejskiej, relacji UE z innymi krajami i miejsca Unii na arenie międzynarodowej, a także 
polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa. Specjalizuje się w analizie Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, a także unijnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz 
jej perspektyw rozwoju. Jego zainteresowania dotyczą także kształtowania się europejskiej 
obronności i zdolności Unii Europejskiej do subordynowania jej otoczenia międzynarodo-
wego. Kontakt: pawel.turczynski@uwr.edu.pl

ANNA WIERZCHOWSKA – doktor habilitowany nauk społecznych; pracownik na-
ukowo-dydaktyczny; wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego; od 2000 r. 
sekretarz naukowy Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz członek specjalista KNP 
PAN do 2019 r.; członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”; obecnie zatrudniona 
w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Zainteresowania badaw-
cze: proces integracji europejskiej, w tym badania nad systemem instytucjonalnym 
UE; współczesna demokracja i jej dylematy. Kontakt: a.wierzchowska@vizja.pl

RADOSŁAW ZENDEROWSKI –prof., politolog i socjolog; kierownik Katedry 
Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polity-
ce i Administracji UKSW w Warszawie. W latach 2012–2019 dyrektor Instytutu 
Politologii UKSW, od 2019 roku dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Admini-
stracji UKSW. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europej-
skich, członek prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 
Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Collegium Interethnicum. Zajmuje się 
badawczo problematyką: stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-
-Wschodniej; relacji pomiędzy polityką a religią (zwłaszcza nacjonalizmem i et-
nicznością a religią); przemian funkcji i znaczeń granic i pograniczy w Europie 
Środkowej (w tym w odniesieniu do miast podzielonych granicami państwowy-
mi); przemian polityk etnicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kontakt: 
r.zenderowski@uksw.edu.pl




