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Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce 

 – stan obecny i perspektywy rozwoju 

Celem konferencji jest przedyskutowanie przez polskie środowisko stanu nauki o stosunkach 

międzynarodowych i studiów europejskich w Polsce oraz określenie kierunków ich rozwoju. 

Konferencja umożliwi spotkanie polskich badaczy reprezentujących te dwie subdyscypliny 

nauk o polityce. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty badań 

realizowanych w ramach projektu „Badanie stanu dyscyplin »nauka o stosunkach 

międzynarodowych« i »studia europejskie« w Polsce”, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2012/07/B/HS5/03961, jak również pierwsze 

wyniki ankiety „Teaching, Research and International Policy”, przeprowadzonej w Polsce 

w ramach projektu „Nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce na tle innych państw 

– podobieństwa i różnice”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie 

umowy nr UMO-2013/09/B/HS5/00063. 

Konferencja organizowana jest przez Instytut Europeistyki UW, Instytut Stosunków 

Międzynarodowych UW, we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich, 

Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz Central and East European 

International Studies Association i odbywa się pod honorowym patronatem 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Termin i miejsce konferencji: 18 marca 

2015 r., Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 

Uniwersytet Warszawski. 

 

Patronat honorowy: 
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PROGRAM KONFERENCJI 

09:15–10:00 Rejestracja 

10:00–10:15 Otwarcie konferencji 

prof. Wojciech Jakubowski – prodziekan Wydziały Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 

prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk – dyrektor Instytutu Europeistyki 

prof. Edward Haliżak – dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych 

prof. Jacek Czaputowicz – kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich 

10:15–11:00 The dual history of IR: between practice and 

science 

prof. Stefano Guzzini (Danish Institute for International Studies, prezes Central and East 

European International Studies Association) 

11:00–12:00 Stan dyscyplin „nauka o stosunkach 

międzynarodowych” i „studia europejskie” 

w Polsce 

prof. Jacek Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski) 

dr Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) 

dr Kamil Ławniczak (Uniwersytet Warszawski) 

12:00–12:30 Przerwa kawowa 

12:30–14:00 Perspektywy rozwoju nauki o stosunkach 

międzynarodowych w Polsce 

Prowadzenie: 

prof. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) 

Uczestnicy: 

prof. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

prof. Karolina Pomorska (Maastricht University) 

prof. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński) 

14:00–14:45 Przerwa na poczęstunek 

14:45–15:30 Crises and/of European Union Studies? 

prof. Ben Rosamond (University of Copenhagen) 
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15:30–17:00 Perspektywy rozwoju studiów europejskich 

w Polsce 

Prowadzenie: 

prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski) 

Uczestnicy: 

prof. Jan Zielonka (St. Anthony College, Oxford) 

prof. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński) 

dr Anna Visvizi (The American College of Greece, Athens) 

dr Wojciech Gagatek (Uniwersytet Warszawski) 

 

 

 

INFORMACJE O PRELEGENTACH 

Jacek CZAPUTOWICZ – doktor habilitowany, profesor UW, kierownik Zakładu Metodologii 

Badań Europejskich w Instytucie Europeistyki, WDiNP, Uniwersytet Warszawski. Zainteresowania 

badawcze: teorie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, metodologia studiów 

europejskich, bezpieczeństwo międzynarodowe, administracja publiczna. Ważniejsze 

publikacje: Suwerenność (2013); Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje 

(2012); Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja (2008). 

Wojciech GAGATEK – doktor, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zainteresowania badawcze: system polityczny Unii Europejskiej (w szczególności zagadnienia 

dotyczące Parlamentu Europejskiego), demokracja i reprezentacja polityczna w UE, partie 

polityczne na poziomie europejskim, porównawcza analiza systemów politycznych oraz 

metodologia badań społecznych. Wśród ostatnich publikacji m.in. Dyscyplinarna analiza czy 

interdyscyplinarna synteza? Uwagi o europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich (2014, 

w: J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności), The 

development of European political foundations and their role in strengthening Europarties 

(z S. Van Hecke, 2014, w: „Acta Politica”). 

Artur GRUSZCZAK – doktor habilitowany, profesor UJ, pracownik Instytutu Nauk Politycznych 

i Stosunków Międzynarodowych WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania 

badawcze: bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, studia wywiadowcze, studia nad 

bezpieczeństwem, kultura strategiczna, zarządzanie tożsamością, teorie stosunków 

międzynarodowych. Wśród ostatnich publikacji np.: The external dimension of EU intelligence 

cooperation: In search of Euro-Atlantic synergies (z P. Rakowski, 2012, w: „Internal Security”). 

Stefano GUZZINI – pracownik Danish Institute for International Studies, profesor na Uniwersytecie 

w Uppsali i PUC-Rio de Janeiro. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii 

stosunków międzynarodowych, studiach nad bezpieczeństwem (zwłaszcza bezpieczeństwem 

ontologicznym), podejściach do analizy polityki zagranicznej, jak również teoriach i analizie 

pojęcia potęgi, w ostatnim czasie również metodologii interpretywistycznej i zastosowaniu 

krytycznej geopolityki do Europy. Opublikował dziewięć książek, w tym The Return of 

Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises (Cambridge 

University Press 2012) oraz Power, Realism and Constructivism (Routledge 2013). Sprawuje 

funkcję prezesa Central and East European International Studies Association. 
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Edward HALIŻAK – profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych WDiNP UW, przewodniczący Polskie Towarzystwa Studiów 

Międzynarodowych. Redaktor czasopisma „Żurawia Papers”, współredaktor „Rocznika 

Strategicznego”. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe w regionie Azji 

i Pacyfiku, międzynarodowy system handlowy, ekonomia polityczna stosunków 

międzynarodowych. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji naukowych. Wśród ostatnich 

publikacji m.in. Geoekonomia (red., 2012), Teoria realizmu w nauce o stosunkach 

międzynarodowych (red. z J. Czaputowicz, 2014). 

Kamil ŁAWNICZAK – doktor, współpracownik Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: podejmowanie decyzji w UE, teorie i metody 

stosunków międzynarodowych i studiów europejskich, legitymizacja UE i demokracja na 

poziomie ponadnarodowym. Wybrane publikacje: Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób 

działania (2014), Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską (2014, w: 

J. Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności), Metody jakościowe 

i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej (red., 2013). 

Marek PIETRAŚ – profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Stosunków 

Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, problemy ekologiczne 

w stosunkach międzynarodowych, teoria stosunków międzynarodowych, procesy globalizacji, 

problemy funkcjonowania obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw. Jego dorobek naukowy 

obejmuje łącznie ok. 150 publikacji, w tym autorstwo, redakcję i współredakcję 23 książek. 

Karolina POMORSKA – profesor w Maastricht University (Department of Politics, Faculty of Arts 

and Social Science), gdzie kieruje również studiami drugiego stopnia European Public Affairs. 

Zainteresowania badawcze: europejska polityka zagraniczna, polityki zagraniczne państw 

środkowoeuropejskich, zwłaszcza Polski, socjalizacja w instytucjach UE. Wybrane ostatnie 

publikacje: Manufacturing Esprit de Corps: The Case of the European External Action Service 

(z A. Juncos, 2014, w: „Journal of Common Market Studies”), Poland in the Driving Seat: 

A Mature Presidency in Turbulent Times (z S. Vanhoonacker, 2012, w: „Journal of Common 

Market Studies”). 

Ben ROSAMOND – profesor na Uniwersytecie Kopenhaskim. Jego zainteresowania badawcze 

obejmują teorie integracji europejskiej i regionalnej, zwłaszcza podejścia dyskursywne 

i ideacyjne, europejską ekonomię polityczną, zwłaszcza rolę idei, dyskursów i wiedzy, a także 

powiązane problemy władzy i legitymizacji, problematykę globalizacji oraz współczesnego 

patriotyzmu gospodarczego. Obecnie kieruje wielodyscyplinarnym projektem 

„EuroChallenge”, podejmującym problem miejsca Europy w kontekście gwałtownie 

zmieniającego się ładu światowego (www.eurochallege.ku.dk). Wśród publikacji m.in. Three 

Ways of Speaking Europe to the World: Markets, Peace, Cosmopolitan Duty and the EU's 

Normative Power (2014, w: „British Journal of Politics and International Relations”), European 

integration and the social science of EU studies: the disciplinary politics of a sub-field (2007, w: 

„International Affairs”), Theories of European Integration (2000). 
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Janusz RUSZKOWSKI – profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Instytucie Politologii 

i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Politolog, europeista, Jean Monnet Chair ad 

Personam i kierownik Jean Monnet Centre of Excellence na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Główne obszary zainteresowań badawczych: teorie w studiach europejskich oraz w naukach 

o polityce, metodologia badań politologicznych, system polityczny Unii Europejskiej. 

Anna VISVIZI – doktor, adiunkt w Katedrze International Business & European Affairs (DEREE- The 

American College of Greece, Ateny) oraz w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin). 

Studiowała, prowadziła badania naukowe i uczyła na uniwersytetach w Danii, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii i Grecji. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą: ekonomia 

polityczna procesu integracji europejskiej, w tym źródła i implikacje kryzysu w strefie euro, 

proces transformacji systemowej w Europie Środkowej, tematyka zarządzania publicznego 

(governance), oraz teoretyczny wymiar powyższych zagadnień. Wśród ostatnich publikacji np. 

From Grexit to Grecovery: the Paradox of the Troika’s Engagement with Greece (2014, w: 

„Perspectives on European Politics and Society”). 

Anna WOJCIUK – doktor, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP 

Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka nagrody im. J. Kukułki (2011) za najlepszą rozprawę 

doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych. Prowadziła 

badania naukowe m.in. w Harvard University, Columbia University w Nowym Jorku, European 

University Institute we Florencji, CERI Sciences-Po w Paryżu oraz w Institut d’Etudes Politiques 

w Aix-en-Provence. Zainteresowania badawcze: teoria stosunków międzynarodowych, 

bezpieczeństwo międzynarodowe, studia strategiczne, prognozowanie międzynarodowe, 

polityka edukacyjna. 

Konstanty Adam WOJTASZCZYK – profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Europeistyki 

WDiNP UW, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, politolog i prawnik. W latach 

2005–2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studenckich. Pełni różne funkcje poza 

Uniwersytetem Warszawskim, m.in.: przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy 

o Polsce i Świecie Współczesnym, prezydent Fundacji Europea, członek Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów. Autor licznych publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim 

z zakresu metodologii badań europejskich, procesów modernizacyjnych w Unii Europejskiej, 

instytucji i prawa UE oraz studiów niemcoznawczych. 

Jan ZIELONKA – profesor polityki europejskiej na Uniwersytecie Oxfrodzkim, Ralf Dahrendorf 

Fellow w St Antony’s College. Ostatnio kierował projektem badawczym poświęconym mediom 

i demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor lub redaktor kilkunastu książek i ponad 

setki artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. 

Zainteresowania badawcze: analiza porównawcza systemów politycznych, problematyka 

związana z procesem integracji europejskiej. Wśród publikacji: Is the EU Doomed? (2014), 

Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską (2007). 


