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Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego  

w roku 2013 

  

1. Syntetyczny opis badań naukowych  
 
Działalność badawczo naukowa w Centrum Europejskim UW prowadzona była w 2013 roku w czterech 

podstawowych obszarach: 
 
1.1. Pierwszy obszar obejmował zagadnienia z zakresu politologicznych i historycznych aspektów integracji 
europejskiej. 
 

Najważniejszy temat w tym zakresie obejmował badania nad teoretycznymi i metodologicznymi 
problemami europeistyki. Badania są ściśle powiązane z rozwojem tej nowej dyscypliny naukowej, stosunkowo 
niedawno wprowadzonej do nauczania akademickiego. Ze względu na jej nowatorski oraz interdyscyplinarny 
charakter, nie ma ona jeszcze precyzyjnie zarysowanych obszarów badawczych, obejmując obszerne spektrum 
rozmaitych zagadnień z zakresu szeroko rozumianych nauk społeczno-humanistycznych. Prace badawcze 
prowadzone w Centrum Europejskim UW próbują zatem wnieść wkład w zarówno w dokładniejsze określenie 
pola europeistyki, jak też w jej dorobek merytoryczny.  

Zasadniczym efektem tych badań było wydanie przez CE obszernej, liczącej blisko 800 stron zbiorowej 
monografii w języku angielskim pt. Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, 
pod redakcją prof. Dariusza Milczarka, doc. Artura Adamczyka i dra Kamila Zajączkowskiego. Dzieło to stanowiło 
próbę stworzenia kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych studiów europejskich. Praca została 
przygotowana przede wszystkim przez pracowników Centrum Europejskiego UW (których wkład jest omówiony 
poniżej), a także przez naukowców z innych uczelni polskich i zagranicznych. Zawiera ona pogłębione 
rozważania na temat wszystkich najważniejszych aspektów badań europeistycznych.  
 W odniesieniu do teoretycznych i metodologicznych problemów europeistyki praca zawiera dwa 
rozdziały poświęcone tym zagadnieniom, przygotowane przez prof. Dariusza Milczarka (Theoretical Aspects of 
European Studies) oraz dra Wojciecha Gagatka (Research Trends in EU Studies). Ten ostatni badacz zajmował się 
podobną problematyka w szerszym zakresie, przygotowując m.in. rozdział O fałszywym rozumieniu 
interdyscyplinarności w studiach europejskich” w pracy zbiorowej Teorie w studiach europejskich. W kierunku 
nowej agendy badawczej (Szczecin-Warszawa 2013). Pracownicy Centrum Europejskiego uczestniczyli ponadto 
w szeregu konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć naukowych poświęconych tym zagadnieniom.  
 Kolejny temat obejmował historyczne aspekty integracji europejskiej. Rezultatem badań w tym 
zakresie było wydanie monografii pt. Historia integracji europejskiej w zarysie, autorstwa doc. Olgi Barburskiej i 
prof. Dariusza Milczarka. Praca ta w syntetyczny sposób przedstawia pojęcie, genezę, koncepcje i modele 
integracji europejskiej w ujęciu historycznym, a także różnorodne uwarunkowania oraz etapy procesów 
integracyjnych we współczesnej Europie, przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Autorzy ci przygotowali 
także dwa rozdziały: Genesis of the United Europe – From the Roman Empire to the European Union (prof. 
Milczarek) oraz European Integration in Motion: 60 Years of Successes and Failures (doc. Barburska) do 
wspomnianej pracy Introduction to European Studies…. 
 
 
1.2. Kolejny obszar prowadzonych w Centrum Europejskim UW badań obejmował różnorodne zagadnienia o 
charakterze prawnym i politycznym  
 

Prof. Wojciech Sadurski zajmował się problematyką legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej. W 
ramach swoich badań rozwinął własną koncepcję, wiążącą legitymację UE z legitymacją jej państw 
członkowskich. Zajmował się również problematyką teorii państwa liberalnego: w szczególności zagadnieniem 
tzw. „rozumu publicznego” we współczesnej filozofii politycznej i przełożeniem tego pojęcia na język prawa 
konstytucyjnego. Prof. Sadurski kontynuował również swoje długofalowe studia nad sądownictwem 
konstytucyjnym w państwach post-komunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej, przygotowując się do 
drugiego wydania swojej książki Rights before Courts. Ponadto uczestniczył w wielu międzynarodowych 
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konferencjach naukowych oraz opublikował szereg prac z zakresu swoich badań, w tym m.in. Democratic 
Legitimacy of the European Union: A Diagnosis and Some Modest Proposals (w roczniku „Polish Yearbook of 
International Law”) oraz w pracy zbiorowej Human Rights: Old Problems, New Possibilities (Cheltenham 2013), 
której był także współredaktorem.  

Prof. Władysław Czapliński prowadził badania dotyczące ewolucji źródeł prawa Unii Europejskiej po 
Traktacie Lizbońskim. Swoje prace koncentrował na zagadnieniach rozwoju źródeł prawa pochodnego UE oraz 
zwykłej procedury ustawodawczej i rozszerzenia zakresu jej stosowania do przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Efektem tych badań było wygłoszenie szeregu referatów na polskich i 
międzynarodowych konferencjach naukowych, a także przygotowanie dwóch rozdziałów: Fundamental 
Problems of the EU Legal System oraz European Union Law and the Laws of the Member States. Sources of EU 
Law, opublikowanych w przytaczanej książce Introduction to European Studies... 

Zbliżonym zagadnieniem ewolucji systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej po Traktacie 
Lizbońskim zajmował się także doc. Artur Adamczyk. W ramach swych badań podejmował próby analizy zmian 
instytucjonalnych oraz ich wpływ na dynamikę procesu decyzyjnego w UE po wejściu w życie powyższego 
traktatu. Uczestniczył w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących tych zagadnień, 
a także opublikował rozdział The EU in Action – Institutions and Decision-Making Processes w pracy Introduction 
to European Studies…: 

Problematyką dotyczącą prawnych aspektów stosunków zewnętrznych UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki zagranicznej oraz polityki handlowej, zajmowała się doc. Jana Planavova-Latanowicz. 
Badała ona podstawy prawne prowadzenia przez Unię Europejską tych polityk oraz podziału kompetencji w ich 
zakresie, jak również konsekwencje wynikające z zawierania przez UE umów międzynarodowych. Wyniki badań 
zostały opublikowane w pracy Introduction to European Studies… w formie rozdziału Freedoms of the EU 
Internal Market – An Outline, a także w artykule Panel of arbitration and competition – report, opublikowanym 
w czasopiśmie internetowym „E-Przegląd Arbitrażowy”. 

Dr Wojciech Gagatek kontynuował rozpoczęte w poprzednich latach badania nad partiami 
politycznymi w Unii Europejskiej i systemem politycznym UE. Prowadzone przez niego prace koncentrowały 
się na analizie tych zagadnień, dotycząc m.in. perspektywy utworzenia systemu partyjnego na poziomie 
europejskim czy też ogólnoeuropejskiej roli fundacji politycznych, w tym zwłaszcza ich relacji z partiami 
politycznymi. Efektem badań było uczestnictwo w rozlicznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą 
oraz przygotowanie publikacji, w tym m.in. rozdziału Die Anpassung der Europarteien an ihr institutionelles 
Umfeld – ausgewählte Aspekte w pracy zbiorowej pt. Auf dem Wege zu einer europäischen 
Parteiendemokratie? (Baden-Baden 2013) czy artykułów: Convergence and Diversity in Political Campaigning in 
Europe” („European View”) oraz Polityczne i prawne znaczenie zasady pomocniczości w Unii Europejskiej (po 20 
latach od przyjęcia Traktatu z Maastricht) w „Europejskim Przeglądzie Sądowym”.  
 Także dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska kontynuowała badania zainicjowane w latach poprzednich, a 
dotyczące zagadnienia: „Prawo a biotechnologia - instrumenty zarządzania kryzysami bioterrorystycznymi”. 
W swych wysoko innowacyjnych badaniach zajmowała się analizą prawno-porównawczą skutków stosowania 
instrumentów prawnych oraz praktyki sądowej w dziedzinie tzw. bio-bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
bioterroryzmowi. Badania dotyczyły tego, na ile takie regulacje są skuteczne w rozwiązywaniu ewentualnego 
konfliktu pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli a ochroną praw człowieka. Uczestniczyła w wielu 
międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących tych zagadnień, a także opublikowała artykuły: EU 
Courts, Global Risks, and the Health and Environmental Safety Revisited: On Nuances of a Less Deferential 
Standard of Review (“EUI Working Papers Series”) oraz EU and Transnational Regulation of GMO Risks (“GREEN 
Working Paper Series”).  
 
 
1.3. Trzeci ważny obszar badań w CE UW obejmował zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych 
międzynarodowych aspektów integracji europejskiej. 
 
 W obszarze tym prowadzono różnorodne badania, m.in. dotyczące ewolucji polityki zagranicznej oraz 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polski. Jednym z efektów tych badań było przygotowanie przez prof. 
Dariusza Milczarka rozdziału zawierającego syntetyczną analizę ewolucji unijnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa w całym okresie powojennym pt. Foreign and Security Policy –A Challenge for the European 
Union, zamieszczonego w przytaczanej pracy Introduction to European Studies…  
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Szerzej problematyką bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego UE zajął się prof. Andrzej 
Harasimowicz. Był on autorem dwóch prac: monografii pt. Bezpieczeństwo Polski 1918-2004: granice, system 
międzynarodowy, siła własna oraz rozdziału Polska polityka bezpieczeństwa w XX i XXI wieku – niektóre 
dylematy (głos w dyskusji) w pracy zbiorowej pt. NATO wobec wyzwań współczesnego świata (Warszawa-Łódź 
2013). W pracach tych dokonano analizy najważniejszych uwarunkowań międzynarodowych, historycznych i 
politycznych wpływających na ewolucję bezpieczeństwa Polski w okresie od uzyskania niepodległości po I 
wojnie światowej aż do przystąpienia do Unii Europejskiej.  
 Ważnym tematem badawczym realizowanym w CE UW była rola i znaczenie Unii Europejskiej jako 
aktora na scenie globalnej. Zagadnienie to było badane pod kątem m.in. zjawisk kryzysowych widocznych w 
sferze politycznej, prawno-instytucjonalnej i gospodarczej w ramach UE, ale również w aspekcie ewolucji roli i 
znaczenia Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Jednym z efektów badań było przygotowanie 
przez grupę pracowników Centrum szeregu rozdziałów do pracy Introduction to European Studies…, w tym: 
European Union – The Best of Times, the Worst of Times? (prof. Bogdan Góralczyk), European Union and the 
World: Case Study of Transatlantic Relations (m.in. prof. Dariusz Milczarek), The European Union and the 
Mediterranean Region - Success or Failure? (doc. Artur Adamczyk) oraz The European Union and Asia, Latin 
America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies (m.in. prof. Bogdan Góralczyk i dr Kamil 
Zajączkowski).  

Badacze ci prowadzili dodatkowo własne badania, skoncentrowane na poszczególnych zagadnieniach. I 
tak, prof. Góralczyk zajmował się przemianami w ramach nowego ładu globalnego, w tym zwłaszcza rosnącą 
rolą Chin i procesami przesuwania się centrum światowej gospodarki z Atlantyku na Pacyfik, co odbywa się 
kosztem znaczenia USA i Europy. W ramach swoich badań brał udział w konferencjach naukowych w kraju i 
zagranicą, a także przygotował szereg artykułów, m.in. Chiny: Wschodzące mocarstwo sui generis („Biuletyn 
PTE”), Chiny rozgrywają Europę („Pomorski Przegląd Gospodarczy”) czy Chiny na rozdrożu („Instytut Idei”).  

Doc. Artur Adamczyk koncentrował się na analizie uwarunkowań i mechanizmów polityki zagranicznej 
UE i jej państw członkowskich w regionie Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem historii oraz 
szeroko rozumianych uwarunkowań wpływających na stosunki europejsko-tureckie. Rezultatem prowadzonych 
badań był udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, publikacja dwóch artykułów w 
kwartalniku „Studia Europejskie”: Prezydencja cypryjska w kontekście stosunków między Unią Europejską i 
Turcją oraz Trudne sąsiedztwo – wpływ relacji Turcji z sąsiadami na proces akcesji do Unii Europejskiej, jak 
również rozpoczęcie prac nad przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej.  

Dr Kamil Zajączkowski koncentrował się na badaniu tematu: Unia Europejska wobec problemów 
rozwojowych współczesnego świata. Przedmiotem badań była m.in. analiza różnorodnych aspektów 
instytucjonalno-prawnych, politycznych i gospodarczych wpływających na kształt i skalę pomocy rozwojowej 
udzielanej przez UE oraz jej państwa członkowskie (w tym Polskę) poszczególnym regionom świata, zwłaszcza 
Afryce Subsaharyjskiej. W ramach swoich badań brał udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą 
oraz opublikował rozdział European Union’s Development Assistance – Framework, Priorities and Directions w 
pracy Introduction to European Studies…. W przygotowaniu jest obszerna monografia jego autorstwa dotycząca 
tej problematyki oraz podjęcie prac nad rozprawą habilitacyjną.  
 Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników CE była 
organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie kolejnych publikacji, w tym 
zwłaszcza syntetycznej monografii pod redakcją prof. Bogdana Góralczyka pt. Unia Europejska jako aktor na 
scenie globalnej. Razem czy osobno? (obecnie będącej w druku).  
 
 
1.4. Następny obszar badań prowadzonych w Centrum Europejskim UW dotyczył szeroko rozumianej 
problematyki społecznej i kulturowej. 
 

Prof. Krzysztof Wielecki w ramach badań nad zjawiskami i procesami postindustrializmu zajmował się 
głównymi prądami w europejskiej myśli społecznej. Dokonywał tego pod kątem określenia jej tradycji i 
tendencji współczesnych, próbując zanalizować, w jakim stopniu odpowiadają one na najważniejsze wyzwania 
dzisiejszej Europy i świata. Efektem tych badań było przygotowanie dwóch rozdziałów: European Social Order. 
A Case of Civilizational Disorder oraz Europan Culture – A Homeopathic Solution do książki Introduction to 
European Studies..., a także wydanie pracy zbiorowej pod redakcją prof. Wieleckiego pt. Co po 
postindustrializmie? Zawiera ona analizę głównych przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach 
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postindustrialnych, dokonaną przez grupę wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych przede wszystkim w 
ujęciu socjologicznym oraz kulturoznawczym.  
 Zagadnienie „Przemiany w kulturze współczesnej Europy a polityka kulturalna Unii Europejskiej” 
było badane było przez mgr Dorotę Jurkiewicz-Eckert. Zajmowała się ona kolejny rok analizą historii polityki 
kulturalnej UE, w tym efektywnością unijnych programów kulturalnych oraz nowymi instrumentami i procesem 
legislacyjnym w ramach tej polityki. Badane były także tzw. przemysły kultury w państwach członkowskich, a 
także polska dyplomacja kulturalna, wykorzystująca działalność Instytutu Adama Mickiewicza. Rezultatem 
badań było uczestnictwo w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą oraz opublikowanie w pracy 
Introduction to European Studies... dwóch rozdziałów: Rethinking Europe Through Culture oraz Cultural Policy of 
the EU – How it Works in Practice.  

Dr Agnieszka Chmielewska kontynuowała zainicjowane w latach poprzednich badania nad 
zagadnieniem „Wpływ przeszłości na przebieg procesów integracyjnych w Europie - kategorie ‘europejskość’ i 
‘narodowość’ w kulturze polskiej – wyobraźnia społeczna II Rzeczpospolitej”. Badania te skupiały się na 
analizie obydwu wspomnianych kategorii m.in. w perspektywie zależności pomiędzy centrum a peryferiami 
świata. Podejmowane były także próby oceny wpływu, jaki w okresie międzywojennym polska sztuka wizualna 
wywierała na kształtowanie się tożsamości kulturowej społeczeństwa w niepodległej Polsce. Efektem badań był 
udział w konferencjach naukowych oraz prace nad przygotowaniem szeregu publikacji, w tym także rozprawy 
habilitacyjnej.  
 Kontynuowane były także badania dotyczące problematyki radykalizmu jako ruchu społecznego 
prowadzone przez dra Mikołaja Rakusę-Suszczewskiego. Poświęcone one były różnym formom radykalizmu, 
traktowanemu jako zjawisko społeczne i intelektualne. Stanowiły próbę multi-dyscyplinarnej analizy 
wykorzystującej m.in. prace nad historią idei oraz przemianami społeczno-kulturowymi w Europie. W ramach 
swoich badań brał on udział w konferencjach naukowych oraz opublikował rozdział Alexis de Tocqueville – o 
naturze demokracji w pracy zbiorowej Studia i szkice z socjologii polityki (Warszawa 2013) i artykuł Radykalizm, 
podmiotowość i sfera publiczna w refleksji Helmutha Plessnera („Folia Sociologica”).  
 Zagadnienia dotyczące polityki naukowej prowadzonej w Polsce były przedmiotem badań prowadzonych 
przez prof. Pawła Kozłowskiego. Polityka ta była ujmowana w szerszej perspektywie jako część systemu 
gospodarczo-społecznego naszego kraju czy jeszcze szerzej, jako część jego systemu biurokratyczno-
marketyzacyjnego traktującego naukę jako towar. Rezultaty badań zostały zawarte w referacie wygłoszonym na 
konferencji organizowanej przez dwa komitety naukowe PAN: „Polska 2000 Plus” i Komitet Nauk Pedagogicznych, a 
następnie zamieszczone w periodykach „Przyszłość” oraz „Nauka Polska”.  

Dr Przemysław Dubel prowadził badania dotyczące barier w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz 
wpływu interwencjonizmu finansowego na rozwój rynku pracy. Koncentrował się ona na takich 
zagadnieniach, jak konwergencja społeczno-ekonomiczna, interwencjonizm finansowy, bariery finansowe i 
proceduralne w dostępie do środków UE, sprawność instytucjonalna w ich wykorzystywaniu itp. Efektem badań 
był udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a także opublikowanie rozdziału EU 
Regional Policy – Main Directions and Challenges w pracy Introduction to European Studies…. 

Badania zajmujące się polityką migracyjną i polityką swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz 
ich realizacją na przykładzie Holandii prowadziła dr Małgorzata Pacek. W ramach swoich badań 
skoncentrowała się na analizie uwarunkowań i mechanizmach obydwu tych polityk, prowadzonych zarówno na 
szczeblu Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem kazusu 
Holandii. W ramach badań nawiązana została współpraca naukowa z uniwersytetami w Amsterdamie, 
Rotterdamie i Utrechcie. Rezultatem był udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 
oraz przygotowanie dla potrzeb książki Intoduction to European Studies… rozdziału Migration Policies in the EU 
in the Context of Demographic Challenges in Europe. 

Doc. Anna Ogonowska kontynuowała badania koncentrujące się na analizie polityki społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce, polityki informowania o Unii Europejskiej w Polsce oraz sektorowych polityk 
informacyjnych w UE. Dwa pierwsze tematy miały na celu podsumowanie osiągnięć naszego kraju w tym 
zakresie i prognozę na kolejne lata, natomiast ostatni temat był częścią większego badania dotyczącego polityki 
informacyjnej Unii Europejskiej. Efektem badań był udział w konferencjach naukowych oraz publikacje 
internetowe (m.in. poradniki dla studentów i artykuł Internet in the European Union’s communication policy w 
„Media Studies”). Zagadnieniom tym poświęcony był także rozdział The Growing Importance of the EU 
Information Policy, zamieszczony w przytaczanej wielokrotnie pracy Intoduction to European Studies… 
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2. Najważniejsze publikacje 
 
2.1. Monografie naukowe 
 
- Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, eds. Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, 
Kamil Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013, 767s. Obszerna, wszechstronna 
praca zbiorowa o charakterze monograficznym stanowiąca próbę stworzenia kompendium wiedzy na temat 
szeroko rozumianych studiów europejskich. Praca, przygotowana przede wszystkim przez pracowników CE UW, 
a także przez naukowców z innych uczelni polskich i zagranicznych, zawiera pogłębione rozważania na temat 
wszystkich najważniejszych aspektów badań europeistycznych.  
 
- Andrzej Harasimowicz, Bezpieczeństwo Polski 1918-2004: granice, system międzynarodowy, siła własna, 
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 425 s. Autor dokonuje wszechstronnej 
analizy najważniejszych uwarunkowań międzynarodowych, historycznych, geostrategicznych i politycznych 
wpływających na ewolucję bezpieczeństwa Polski w okresie od uzyskania niepodległości po I wojnie światowej 
aż do przystąpienia do Unii Europejskiej.  
 
- Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Centrum Europejskie 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 176 s. W syntetyczny sposób praca przedstawia pojęcie, 
genezę, koncepcje i modele integracji europejskiej najpierw w ujęciu historycznym, a następnie z 
uwzględnieniem analizy różnorodnych uwarunkowań oraz etapów współczesnych procesów integracyjnych w 
Europie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oraz dorobku Wspólnot Europejskich/Unii 
Europejskiej.  
 
- Co po postindustrializmie?, red. Krzysztof Wielecki, Sławomir Sowiński, Centrum Europejskie Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2013, 245 s. Praca zawiera analizę głównych procesów i zjawisk charakteryzujących 
przemiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach postindustrialnych, dokonaną przede wszystkim w 
ujęciu socjologicznym oraz kulturoznawczym.  
 
 
2.2. Wybrane publikacje wydane poza CE UW 
 
- Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, EU Courts, Global Risks, and the Health and Environmental Safety Revisited: On 
Nuances of a Less Deferential Standard of Review, Robert Schuman Center for Advanced Studies, Global 
Governance Programme, „EUI Working Papers Series”, no. 63/2013, s.1-17,  
 
- Wojciech Gagatek, Die Anpassung der Europarteien an ihr institutionelles Umfeld – ausgewählte Aspekte w: 

Merten Auf dem Wege zu einer europäischen Parteiendemokratie?, eds. T.Poguntke, M.Morlok, Baden-Baden 

2013, s.93-110,  

 
- Wojciech Gagatek, Convergence and Diversity in Political Campaigning in Europe, „European View”, no. 
1/2013, s.3-10, 
 
- Wojciech Gagatek, O fałszywym rozumieniu interdyscyplinarności w studiach europejskich w: Teorie w 
studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, red. J.Ruszkowski, L.Wojnicz, Instytut Politologii i 
Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-
Warszawa 2013, s.117-129, 
 
- Bogdan Góralczyk, Chiny rozgrywają Europę Pomorski, Przegląd Gospodarczy”, nr 1/2013, s.52-55, 
 
- Bogdan Góralczyk, Chiny: Wschodzące mocarstwo „sui generis”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego”, nr 2/2013, s.55-64, 
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- Andrzej Harasimowicz, Polska polityka bezpieczeństwa w XX i XXI wieku – niektóre dylematy (głos w dyskusji) 
w: NATO wobec wyzwań współczesnego świata - 2013, red. R.Czulda, R.Łoś, J.Reginia-Zacharski, Instytut Badań 
nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie i Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa-Łódź 2013, s.135 -
156, 
 

- Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Alexis de Tocqueville – o naturze demokracji w: Studia i szkice z socjologii polityki, 

red. J.Szczupaczyński; M.Chałubiński, Warszawa 2013, s.158-184, 

 

- Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Radykalizm, podmiotowość i sfera publiczna w refleksji Helmutha Plessnera , 

„Folia Sociologica”, nr 47/2013, s.17-38, 

 

- Wojciech Sadurski, Democratic Legitimacy of the European Union: A Diagnosis and Some Modest Proposals, 
„Polish Yearbook of International Law”, no. 32/2012(2013), s.9-44.  
 
 
3. Prestiżowe projekty badawcze  

 

Realizowane w 2013 r. w Centrum Europejskim projekty badawcze były przedsięwzięciami 

prowadzonymi głównie we współpracy z partnerami zagranicznymi. Projekty te prowadzone były albo z 

udziałem instytucjonalnym Centrum, albo z indywidualnym udziałem pracowników CE.  

 

3.1. Projekty z udziałem instytucjonalnym CE UW 

 
- Międzynarodowy projekt badawczy „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, różne 

doświadczenia”. Projekt realizowany w 2013 r. w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
wysokości 123 tys. zł w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”. 
Organizatorem było Centrum Europejskie UW we współpracy z uczelniami tureckimi: Istanbul University oraz 
Middle East Technical University w Ankarze. (Kierownik naukowy: doc. Artur Adamczyk.)  

Głównym celem projektu było rozbudowa więzi naukowych i aktywizacja współpracy polskich i 
tureckich naukowców w zakresie wymiany wiedzy i prezentacji rezultatów badań dotyczących przemian 
politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w obu krajach. Projekt przyniósł efekt w postaci szeregu 
konferencji i seminariów międzynarodowych oraz przygotowania monograficznej pracy zbiorowej pt. „Poland 
and Turkey in Europe - Social, Economic and Political Experiences and Challenges” (praca opublikowana w 2014 
r.).  
 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Turkey on the way to the EU – International, European and 
Polish Perspectives”. Projekt zainicjowany został w 2009 r., a jego głównym organizatorem jest Centrum 
Europejskie oraz Uniwersytet w Istambule. (Kierownik naukowy: doc. Artur Adamczyk.)  

Zasadniczym celem projektu jest podjęcie badań nad wszechstronnymi implikacjami 
międzynarodowymi, ujmowanymi w wymiarze globalnym, ogólnoeuropejskim oraz z perspektywy Polski, 
wiążącymi się z ewentualnym członkostwem Turcji w Unii Europejskiej. W ramach projektu przewidziana jest 
organizacja międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych, jak również przygotowanie publikacji 
książkowej.  
 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Arab Spring and EU Foreign Policy”. Projekt był finansowany ze 
środków unijnych i realizowany w latach 2012-2013 przez Centrum Europejskie oraz Centrum Badań nad Unią 
Europejską Uniwersytetu w Ankarze we współpracy z Ambasadą RP w Turcji. (Kierownik naukowy: doc. Artur 
Adamczyk.)  

Celem projektu było zbadanie, w jakiej mierze polityka zagraniczna UE może wpływać na przebieg 
procesów demokratyzacji społeczeństw arabskich w regionie Maghrebu i Bliskiego Wschodu. Projekt 
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przewidywał organizację międzynarodowych konferencji i seminariów oraz publikację pracy zbiorowej pt. EU 
towards Arab Spring. Turkish and Polish Perspective.  
 

- Międzynarodowy projekt badawczo-dydaktyczny „Centre for Polish and Central European Studies in 
India”. Projekt realizowany jest od 2013 r. przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy z 
Centrum Europejskim UW, Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych oraz partnerami indyjskimi: 
Instytutem Studiów nad Polityką Zagraniczną Uniwersytetu w Kalkucie oraz Wydziałem Geopolityki i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu w Manipalu, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady RP 
w Indiach i Instytutu Polskiego w New Delhi. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.) 

Celem projektu jest stworzenie w Indiach sieci centrów akademickich promujących Polskę i 
stanowiących platformę współpracy dla polskich i indyjskich badaczy, studentów i przedsiębiorców. Centra te 
rozpoczęły realizację kursów prowadzonych przez polskich naukowców, poświęconych gospodarce i polityce 
zagranicznej Polski, a także stosunkom międzynarodowym w Europie Środkowej. Dodatkowo organizowane 
mają być wspólne seminaria i konferencje dotyczące relacji polsko-indyjskich w różnych dziedzinach. 
 

- Projekt badawczo-dydaktyczny „Unia Europejska z perspektywy historycznej, politycznej i 
społeczno-ekonomicznej”. Projekt był realizowany w Centrum Europejskim UW w latach 2010-2013 dzięki 
dotacji Komisji Europejskiej w wysokości 15 tys. euro w ramach programu „Jean Monnet Lifelong Learning 
Programme, Teaching Module, Key Activity 1”. (Kierownik naukowy: prof. Andrzej Harasimowicz.) 

Projekt przewidywał prowadzenie wykładów z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących genezy, 
przebiegu i głównych uwarunkowań procesów integracyjnych zachodzących w Europie. Wykłady były 
przeznaczone dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzone we współpracy w wybranymi 
jednostkami UW.  
 

- Projekt badawczo-dydaktyczny „Akademia Młodego Europejczyka”. Projekt jest realizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Centrum Europejskim UW w 
ramach programu edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego oraz programu „Jean Monnet Lifelong Learning 
Programme” finansowanego przez Komisję Europejską. (Kierownicy naukowi ze strony CE UW: doc. Artur 
Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.) 

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ogólnej nt. procesów integracji europejskiej, zwłaszcza w 
zakresie problematyki ekonomicznej dotyczącej nowych wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Unią 
Europejską (pełna realizacja Jednolitego Rynku, funkcjonalnie Unii Gospodarczej i Walutowej itp.). Projekt jest 
skierowany do szerokiego grona odbiorców w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w sumie ok. tysiąca osób). Realizowany jest za 
pośrednictwem różnych działań, m.in. prowadzenia zajęć i wykładów przez kadrę akademicką stowarzyszoną w 
PECSA, w tym organizowanie tele-wykładów (tzw. webinariów), przygotowywania materiałów dydaktycznych, 
organizowania konferencji i konkursów dla młodzieży.  
 
 
3.2. Projekty z indywidualnym udziałem pracowników CE UW 
 
doc. Artur Adamczyk 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Cypr: dzieje, literatura, kultura”, realizowany w latach 2010-
2013 przez Instytut Filologii Helleńskiej UW oraz Ambasadę Republiki Cypryjskiej w Polsce. W ramach projektu 
były analizowane polityczne oraz społeczno-kulturowe aspekty historii Cypru. Efektem badań było 
zorganizowanie serii seminariów oraz przygotowanie publikacji zbiorczej pod tym samym tytułem. 
 
dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Global Safety Governance and Human Rights: An Analysis of 
EU, US and International Law/Measures Aimed at Preventing Bio-terrorism”. Projekt realizowany był w latach 
2012-2013 w ramach rocznego stypendium „Jean Monnet Fellowship 2012/2013” w Centrum im. Roberta 
Schumana Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Projekt prowadzony był w ramach szerszych 
badań nad prawnymi aspektami zwalczania zagrożeń, jakie niesie bioterroryzm.  
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 - Międzynarodowy projekt badawczy „Extending Experimentalist Governance”. Zainicjowany w 2008 
r. projekt jest finansowany z unijnego grantu w ramach programu EU FP7 GREEN („Global Reordering: Evolution 
through European Networks”). Badania prowadzone są w ramach specjalnie powołanej sieci naukowej, 
koordynowanej przez Uniwersytet w Amsterdamie. Przedmiotem analizy są eksperymentalne formy 
realizowania polityk i metod rządzenia w UE w ich aspektach prawnych.  
 
dr Wojciech Gagatek 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Political Parties as Multi-Level Campaign Organizations”. 
Przewidziany na lata 2012-2016, projekt jest realizowany przez Obserwatorium Partii Politycznych i 
Reprezentacji Politycznej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Celem badań ma być 
pogłębiona analiza działalności europejskich partii politycznych.  
 - Międzynarodowy projekt badwczy „Party Attitudes Towards the EU in the Memeber States: Parties 
for Europe, Parties Against Europe“. W ramach realizowanego od 2011 r. przez Uniwersytet w Sienie projektu 
badane są programy i działania partii politycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej pod kątem ich 
stosunku do tej organizacji. Efektem ma być m.in. przygotowanie rozdziału do pracy zbiorowej, jaka ma być 
opublikowana w renomowanym wydawnictwie Routledge. 

- Międzynarodowy projekt badawczy „The Regionalisation of Regional Elections: Beyond Mid-Term 
and Second-Order Elections”. Zainicjowany w 2011 r. projekt realizowany jest przez Wolny Uniwersytet w 
Brukseli oraz Uniwersytet w Maastricht. Ma za zadanie dokonanie analizy przemian zachodzących w systemie 
wyborów regionalnych w Europie. Efektem badań ma być m.in. współudział w przygotowaniu artykułu 
naukowego dotyczącego sytuacji w Polsce.  
 
 
4. Udział w konsorcjach naukowych 
 
 W 2013 r. Centrum Europejskie było zaangażowane w działalność różnego typu konsorcjów 
naukowych (sieci, zespołów, porozumień itp.). Zaangażowanie to przyjmowało formę udziału instytucjonalnego 
CE lub też udziału w konkretnych przedsięwzięciach poszczególnych pracowników Centrum.  
 
4.1. Udział instytucjonalny CE UW 
 
 - Centrum Europejskie kontynuowało przewodniczenie oraz koordynację prac funkcjonującego od 
2010 r. tzw. Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy Badawczej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim 
a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Ze strony polskiej w skład Zespołu, powołanego z 
inicjatywy CE oraz kierowanego przez jego pracowników, wchodzą jeszcze cztery instytuty Uniwersytetu 
Warszawskiego: Instytut Historyczny, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii i Instytut Kultury Polskiej. Zespół ma 
za zadanie inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych przedsięwzięć naukowych w różnych 
dziedzinach oraz nawiązywanie wymiany kadr akademickich.  
 
 - W wyniku zaangażowania się Centrum Europejskiego w międzynarodowy projekt badawczy „Voter 
Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in UK” (zrealizowany w 
2012 r.) zbudowana została sieć naukowa badająca postawy wyborcze oraz przemiany polityczno-społeczne 
zachodzące wśród Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. W skład sieci wchodzi, obok partnerów 
zaangażowanych w powyższy projekt, szereg prestiżowych jednostek badawczych, takich jak Instytut Nauk 
Ekonomicznych PAN, rzymski uniwersytet „Sapienza”, Uniwersytet Humboldta czy Instytut Maxa Plancka. 
Dodatkowym przedsięwzięciem uzupełniającym powyższą wyżej inicjatywę, było przystąpienie Centrum 
Europejskiego do sieci naukowej „VAA-RESEARCH.NET”. Konsorcjum to skupia naukowców z całej Europy 
zajmujących się badaniem i rozwojem technologii VAA w Unii Europejskiej.  
 

- W rezultacie prowadzenia w poprzednich latach kilku projektów badawczych wspólnie z partnerami 
ukraińskimi, Centrum Europejskie kontynuowało w 2013 r. prace nad powstaniem polsko-ukraińskiej sieci 
naukowej skupiającej naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz kilku uczelni z Ukrainy, w pierwszym 
rzędzie z Instytutem Integracji Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Celem 
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funkcjonowania sieci jest zacieśnianie więzi instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami konsorcjum, rozwijanie 
wspólnych badań naukowych oraz prowadzenie wymiany kadry akademickiej i studentów.  
 
 Centrum Europejskie kontynuowało prace nad stworzeniem polsko-tureckiej sieci naukowej, 
zainicjowanej w 2011 r. nawiązaniem współpracy naukowej z Uniwersytetem w Istambule. W 2012 r. 
zainteresowanie działalnością sieci wykazał dodatkowo Uniwersytet w Ankarze oraz inne uczelnie tureckie. 
Oprócz prowadzenia wspólnych badań, owocujących m.in. wydawaniem publikacji, sieć miałaby za zadanie 
wspieranie wymiany kadr akademickich.  
 
4.2. Udział indywidualny pracowników CE UW 
 
prof. Bogdan Góralczyk 

- Udział w międzynarodowym konsorcjum naukowym pod nazwą „Asia-Pacific CEO Association 
Worldwide” (APCEO). Konsorcjum to, skupiające członków z całego świata, prowadzi kompleksową działalność 
informacyjną i badawczą dotyczącą szeroko rozumianej problematyki kontynentu azjatyckiego, w tym także 
relacji Azja-Europa.  
 
dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska 
 - Udział w sieci naukowej, koordynowanej przez Uniwersytet w Amsterdamie, w ramach 
międzynarodowy projektu badawczego „Extending Experimentalist Governance”. Przedmiotem prowadzonych 
przez tę sieć badań są eksperymentalne formy realizowania polityk i metod rządzenia w UE w ich aspektach 
prawnych. 
 - Udział w sieci naukowej, koordynowanej przez Uniwersytet w Mediolanie, działającej w ramach 
międzynarodowego projektu dydaktyczno-badawczego „European Regulatory Networks and Governance”. 
Konsorcjum zajmuje się opracowaniem modułu dydaktycznego w zakresie nauki nowych metod regulacji 
prawnych.  
 
dr Wojciech Gagatek 

- Udział w pracach sieci naukowej pod nazwą „European Parties Elections & Referendums Network” 
(EPERN), której działalność koordynuje Uniwersytet w Sussex. Badania mają na celu wszechstronną analizę 
systemu partyjnego i wyborczego w Unii Europejskiej.  
 
 
5. Konferencje, seminaria, spotkania i debaty naukowe 

 
Centrum Europejskie oraz jego pracownicy zaangażowani byli w 2013 r. w kilkadziesiąt przedsięwzięć 

naukowych, obejmujących różnego typu konferencje, seminaria czy debaty o zasięgu krajowym, jak i 
zagranicznym. Przejawy tego rodzaju aktywności prezentuje poniższa lista (ułożona w ujęciu chronologicznym 
oraz wskazująca osoby i formy zaangażowania w dane przedsięwzięcie): 
 
- debata panelowa „Doświadczenia węgierskich reform 2010-2012”, zorganizowana przez Węgierski Instytut 
Kultury, Warszawa, 16 stycznia 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk - udział w panelu; 

- promocja zeszytu naukowego Floriana Hartleba All Tomorrow’s Parties. The Changing Face of European Party 
Politics, zorganizowana przez Centre for European Studies, Bruksela, 29 stycznia 2013 r.; dr Wojciech Gagatek - 
udział w dyskusji; 

- konferencja międzynarodowa pt. „International Law and the Generation of Knowledge”, zorganizowana przez 
Uniwersytet w Lundzie, Lund, 31 stycznia-2 lutego 2013 r., dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska - referat: „Risk, 
Precaution, and Scientific Complexity before the EU Court of Justice”; 

- XIII Europejska Konferencja Naukowa pt. „Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. 
Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość”, Słubice, 7-8 lutego 2013 r.; dr Wojciech Gagatek - 
prezentacja artykułu O pozornym praktykowaniu interdyscyplinarności w europeistyce; 
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- międzynarodowe seminarium naukowe pt. „International Criminal Law”, zorganizowane przez Wydział Prawa 
Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Florencja, 21 lutego 2013 r.; dr Patrycja Dąbrowska-
Kłosińska – referat: „Defining ‘terrorism’ under international law - main controversis”; 

- międzynarodowe seminarium naukowe organizowane przez Centrum im. Roberta Schumana (Centre for 
Advanced Studies) Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, Florencja, 12 lutego 2013 r.; dr Patrycja 
Dąbrowska-Kłosińska – referat: „EU Measures Preventing Bio-Threats and The Right To Privacy/Data 
Protection;  

- debata panelowa pt. „Czy grozi nam utknięcie w sferze krajów o średnich dochodach (middle – income growth 
trap)?”, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Serock, 22-23 lutego 2013 r.; prof. 
Bogdan Góralczyk - udział w panelu; 

- międzynarodowa konferencja pt. „Political Foundations at the European Level. Five years in Promoting 
Democratic Political Culture in the European Union”, zorganizowana przez Parlament Europejski, Bruksela, 26 
lutego 2013 r.; dr Wojciech Gagatek - udział w obradach; 

- międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Parties, Party Systems and the Quality of Democracy”, 
zorganizowana przez Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja, 27 lutego 2013 r.; dr Wojciech Gagatek – 
prezentacja artykułu: Partyless Democracy at the EU Level?; 

- międzynarodowe seminarium naukowe, zorganizowane przez Centrum im. Roberta Schumana (Center for 
Advanced Studies) Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, Florencja, 13 marca 2013 r.; dr Patrycja 
Dąbrowska-Kłosińska – referat: „Human rights implications of global bio-security governance: comparing EU/US 
measures preventing bio-threats to health”;  

- Uniwersytet Katolicki w Leuven, Leuven, 20 marca 2013 r.; dr Wojciech Gagatek – wykład: „Governance and 
leadership under the Lisbon Treaty; the example of the 2011 Polish Council Presidency”; 

- ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Długookresowe zagrożenia globalne; ekonomiczne, społeczne, 
polityczne”, zorganizowana przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk, Mądralin, 21-22 
marca 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – referat: „Nowi aktorzy na globalnej scenie gospodarczej i politycznej i 
ich wpływ na system światowy”; 

- Uniwersytet Toulouse I Capitol, Tuluza, 23 kwietnia 2013 r.; dr Jana Planavova-Latanowicz  – wykład: „EU 
competition law - rules applicable to undertakings; view from France and Poland” (wspólnie z Catherine 
Grynfogiel);  

- panel internetowy „Czy demokracja wygra z Internetem?”, zorganizowany przez „Kulturę Liberalną”, 6 
kwietnia 2013 r.; dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski - udział w panelu; 

- Vrije Universiteit w Brukseli, Bruksela, 24 kwietnia 2013 r.; dr Wojciech Gagatek – wykład: „Practising 
Interdisciplinarity in European Studies”; 

- międzynarodowa konferencja naukowa na temat reformy konstytucyjnej w Myanmar (Birma), Rangun, 7-10 
maja 2013 r.; prof. Wojciech Sadurski - referat wprowadzający i kończący konferencję;  

- ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej 1919-2009”, zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 10-11 maja 2013 r.; dr Agnieszka Chmielewska – referat: „Tożsamość 
narodowa i sztuka; koncepcje ‘kulturalistyczne’ a realia II Rzeczypospolitej”;  

- VI Edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Katowice, 14 maja 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk - udział 
w panelu „Współpraca Europa-Chiny: szanse i zagrożenia”; 

- międzynarodowa konferencja naukowa „ILA Regional Conference Asia-Pacific”, Singapur, 15 maja 2013 r.; 
prof. Władysław Czapliński – referat: „Recognition and Legal Personality of Non-State Actors”; 

- Uniwersytet w Granadzie, Granada, 22 maja 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – wykład: „The Crisis in Europe: 
Central European Perspective”;  
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- międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The art of the impossible: culture, philosophy, and dissent from 
Havel to the present”, zorganizowana przez University College of London, Londyn, 23-25 maja 2013 r.; dr 
Mikołaj Rakusa-Suszczewski – referat: „The NO LOGO Message: Polish Youth Against ACTA”;  

- międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przyszłość UE w świetle ustroju walutowego i finansowego”, 
zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 3-4 czerwca 2013 r.; dr Marcin 
Olszak – referat: „Zmiany dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym 
Unii Europejskiej - wybrane problemy”; 

- międzynarodowa konferencja naukowa w ramach „Lodz East Asian Meetings (LEAM)”, zorganizowana przez 
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 6 czerwca 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk - referat przewodni: „China and Central 
Europe - A New Chapter”; 

- sympozjum naukowe pt. „Pomorze wobec wyzwań przyszłości”, zorganizowane przez Instytut Gospodarki 
Rynkowej, Gdańsk, 21 czerwca 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – udział w panelu „W kierunku nowych 
pomysłów na rozwój”;  

- XX Międzynarodowa Konferencja Europeistów, zorganizowana przez Council for European Studies at 
Columbia University, Amsterdam, 24-27 czerwca 2013 r.; dr Wojciech Gagatek – referat: „Regional Elections in 
Poland: Beyond the Second-Order Elections Thesis”; 

- międzynarodowa cykliczna konferencja naukowa nt. zagadnień demokracji, Taipei, 8-10 lipca 2013 r., prof. 
Wojciech Sadurski - referat kończący konferencję: „Proportionality and democratic accountability”; 

- szkoła letnia „Parliamentary Democracy in Europe”, organizowana przez Uniwersytet Luiss Guido Carli w 
Rzymie, Rzym, 10 lipca 2013 r.; dr Wojciech Gagatek – wykład: „EU democracy, parties and EP elections”; 

- międzynarodowa cykliczna konferencja naukowa zorganizowana przez Australian Society of Legal Philosophy, 
Sydney, 17 sierpnia 2013 r.; prof. Wojciech Sadurski - referat zamykający konferencję; 

- kongres „Annual Meeting of the American Political Science Association”, Chicago, 29 sierpnia-1 września 2013 
r., dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska – udział w panelu „Experimentalist Governance within Advanced Industrial 
Societies Division” i wygłoszenie referatu: „Towards More Experimentalism in the EU Governance on GMO 
risks? Regulatory Experience, Responsive Reforms and Remaining Problems”;  

- międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Long Term Trends and Recent Changes in Party Politics at EU 
Level”, organizowana przez Europejskie Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR), Bordeaux, 4-7 września 2013 r.; 
dr Wojciech Gagatek - prezentacja artykułu: Never Waste a Good Crisis? Europarties and their Role in EU 
Democracy (wspólnie ze Stevenem Van Hecke);  

- międzynarodowy kongres „Second International Culture Industry Summit”, Lanzhou (Chiny), 7-8 września 
2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – udział w obradach; 

- Chińska Akademia Nauk Społecznych, Pekin, 12 września 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – wykład: „The Role 
of the EU on Global Arena: Central European Perspective”; 

- XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. „Co po kryzysie”, Szczecin, 11-14 września 2013; dr Mikołaj Rakusa-
Suszczewski – referat: „Komunikat NO LOGO – Polska młodzież przeciw porozumieniom ACTA”; 

- VIII Paneuropejski Kongres Stosunków Międzynarodowych pt. „One International Relations or Many? Multiple 
Worlds. Multiple Crisis”, zorganizowany przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy z 
Polskim Towarzystwem Stosunków Międzynarodowych i European International Studies Association, 
Warszawa, 18-21 września 2013 r.; dr Kamil Zajączkowski – udział w panelu „Hybrid Peace Operations: 
Institutional Complexity, Overlapping Perspectives and Political/Normative Choices” i wygłoszenie referatu: 
„Crisis management in Sub-Saharan Africa. Lesson for Sahel and the Horn of Africa-towards a new formula for 
global peace and security cooperation. Case Studies: the EU”;  

- debata panelowa pt. „Asian Century and the Rest”, zorganizowana przez European Council on Foreign  
Realtions, Warszawa, 8 października 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk - udział w panelu; 
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- ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Seminarium na miejscu”, zorganizowana przez Katy Bentall i Muzeum 
Rzeźby w Królikarni, Warszawa, 10 października 2013 r.; dr Agnieszka Chmielewska – referat: „Karol Tchorek – 
artysta słusznie zapomniany”?;  

- Uniwersytet Katolicki w Leuven, Leuven, 18 października 2013 r.; dr Wojciech Gagatek -wykład: „Poland and 
the European Union”; 

- międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The challenge of collective action: new perspectives on civil 
society and social activism in contemporary Poland”, Warszawa, 18-19 października 2013 r.; dr Mikołaj Rakusa-
Suszczewski – referat: „The NO LOGO Message: Polish Youth Against ACTA”; 

- doroczna konwencja doradców prawnych ONZ, Nowy Jork, 26 października 2013 r.; prof. Władysław Czapliński 
– prowadzenie panelu „Responsibility to Protect - law or politics”; 

- National Taiwan University, Taipei, 5 listopada 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – wykład: „Polish Sinology - 
Reflection Paper”; 

- debata panelowa pt. „Rola UE w kształtowaniu nowego globalnego porządku”, zorganizowana przez Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego, Pałac Prezydencki, Warszawa, 14 listopada 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk - 
udział w panelu; 

- University of Philippines, Manila, 28 listopada 2013 r.; prof. Bogdan Góralczyk – wykład: „Polish Democracy in 
the Era of Transatlantic Crisis”; 

- międzynarodowa konferencja naukowa w ramach European Union Democracy Observatory, zorganizowana 
przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Florencja, 28-29 listopada 2013 r.; dr Wojciech Gagatek - 
referat: „European Political Parties as Campaign Coordinators” ;  

- ogólnopolska konferencja naukowa w ramach IX Kongresu Ekonomistów Polskich, zorganizowana przez 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 28-29 listopada 2013 r.; prof. Paweł Kozłowski – udział w sesji 
„Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki - państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna” i 
wygłoszenie referatu: „Gospodarka tworzy społeczeństwo”; 

- konferencja naukowa pt. „Nielegalni imigranci – wyzwanie dla Europy”, zorganizowana przez Koło Młodych 
Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 4 grudnia 2013 r.; dr Kamil Zajączkowski – referat: 
„Imigracja z Afryki - przesłanki, uwarunkowania, charakter. Wyzwanie dla Unii Europejskiej”; 

- międzynarodowa konferencja naukowa pt. „War and culture in the occupied Europe: theoretical and 
methodological research”, zorganizowana przez Uniwersytet Vytautas Magnus w Kownie i Akademię Sztuk w 
Wilnie, Nida, 12-15 grudnia 2013 r.; dr Agnieszka Chmielewska – referat: „Visual Arts and National Identity 
models”.  
 
 
6. Przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową 
 
 Różnego rodzaju przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową były prowadzone w 2013 r. zarówno 
przez Centrum Europejskie UW, jak też przez poszczególnych jego pracowników.  
 
6.1. Przedsięwzięcia podejmowane przez CE UW 

 
- Centrum Europejskie UW we współpracy z Pracownią Badania Dorobku Prawnego Rady Europy 

Wydziału Prawa i Administracji UW zorganizowało kolejną edycję seminarium pt. „Stosowanie Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym”, przeznaczonego dla przedstawicieli środowisk 
prawniczych: adwokatów, sędziów i prokuratorów z całej Polski. W 2013 r. wzięło w nich udział ok. 100 osób 
(łącznie do tej pory ze wszystkich edycji seminarium skorzystało ok. 1,4 tys. osób). 
 

- Centrum Europejskie UW zainicjowało nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Filmoteka Aktywnego 
Człowieka” polegające na organizowaniu cyklu spotkań z filmami oraz ich twórcami i ciekawymi ludźmi w 
formie paneli dyskusyjnych, wykładów, seminariów i warsztatów filmowych, ukazujących szerokie społeczne i 
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historyczne konteksty prezentowanych zagadnień. Przedsięwzięcie to, kierowane przez dr Mirellę Kurkowską, 
zostało wpisane do kalendarza obchodów święta Uniwersytetu Warszawskiego.  
 

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni Centrum Europejskiego UW przeprowadzili cykl wykładów dla 
uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury z zakresie przedmiotu Wiedzy o Społeczeństwie 
(WOS). Wykłady odbywały się w okresie od lutego do kwietnia 2013 r. w siedzibie CE UW. (Uczęszczało na nie 
około 100 osób.) W przedsięwzięcie to zaangażowani byli także studenci CE UW z Koła Naukowego „Europa 
Nova”, którzy m.in. wygłosili wykład dla maturzystów pt. „Nieznani Ojcowie Europy” w ramach I Festiwalu 
Nauki „Skołowany Weekend” na Politechnice Warszawskiej.  
 

- Zespół reprezentujący studentów Centrum Europejskiego z Koła Naukowego „Europa Nova” brał 
udział w Turnieju Negocjacyjnym odbywającym się w ramach IV edycji Festiwalu Dyplomatycznego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 24-26 kwietnia 2013 r., docierając do ścisłego finału i zajmując 4. miejsce.  
 
 
6.2. Przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników CE UW 
 
prof. Bogdan Góralczyk  

- Stały komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w mediach 

elektronicznych, m.in. w Polskim Radio, TOK FM, CNBC, Polsat News, TVP-Info (od grudnia 2013 r. stały 

komentator spraw międzynarodowych w stacji TVN24 BiŚ); 

- Stały publicysta na portalu NBP „Obserwator Finansowy” oraz portalu www. p.pl w dziale „Konflikty”; 
- Stały recenzent miesięcznika „Nowe Książki” (w 2013 r. w 10 numerach).  

 
dr Agnieszka Chmielewska 

- Udział w comiesięcznym seminarium w Zakładzie Socjologii Teoretycznej oraz Zespole Socjologii i 
Antropologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prowadzonym przez prof. dr hab. Joannę Kurczewską. 
 
dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska 

- Udzielenie wywiadu nt. programu „Nowoczesny Uniwersytet” (dotyczącego doskonalenia nauczycieli 
akademickich na Uniwersytecie Warszawskim), opublikowanego w artykule Odświeżony nauczyciel w periodyku 
„Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni” (nr 2/2013). 
 
dr Mirella Kurkowska  

- Organizacja i prowadzenie spotkań z wybitnymi przedstawicielami sztuki filmowej, m.in. z 
operatorem Jerzym Laskowskim i reżyserem Januszem Majewskim (Warszawa, maj 2013 r.); 

- Prowadzenie seminarium i warsztatów filmowych pt. „NieZwykła filmowa majówka” w ramach X 
Festiwalu Filmów Niezwykłych w Sandomierzu (1-4 maja 2013 r.);  

- Prezentacja informacji i komentarzy w internetowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” oraz na 
portalach poświęconych zagadnieniom kultury; 

- Prowadzenie wykładów o tematyce kulturowej, zwłaszcza poświęconych zagadnieniom 
kinematografii, na Uniwersytecie Otwartym prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski oraz na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym w warszawskich dzielnicach Wola i Bemowo.  
 
doc. Jana Planavova – Latanowicz 

- Wygłoszenie dwóch wykładów na posiedzeniach Komisji ds. Konkurencji (zorganizowanej przez ICC 
Polska): „Orzeczenie TSUE w sprawie Schenker” (19 września 2013 r.) oraz „Wybrane zagadnienia nowelizacji 
do ustawy o ochronie konkurencji – perspektywa europejska” (12 grudnia 2013 r.). 
 
dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski 

- Organizacja wykładów i seminariów związanych z działalnością ruchów społecznych w ramach ZARS;  
- Uczestnik panelu „Zgromadzenia w Świecie Cyfrowym” w ramach Kongresu Wolności, Warszawa, 7-8 

czerwca 2013 r. 
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dr Kamil Zajączkowski  

- Udział w telewizyjnych programach informacyjnych i publicystycznych, m.in. Polsat News, TV Polonia, 
TVN 24; Magazyn Polonia. 
 
 
7. Nagrody i wyróżnienia 
 
prof. Bogdan Góralczyk  

- Został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Sikatuna, najwyższym odznaczeniem filipińskim 
przyznawanym cudzoziemcom. 
 
dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska 

- Uzyskała wyróżnienie przyznane przez American Political Science Association w formie 
indywidualnego stypendium pokrywające koszty podróży do USA. 
 
dr Wojciech Gagatek  

- Uzyskał dwunastomiesięczne stypendium Mentoring FNP na rozwijanie współpracy z prof. Luciano 
Bardim z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji oraz Uniwersytetu w Pizie; 

- Uzyskał prestiżowe 36-miesięczne stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Stypendium dla Młodego Wybitnego Naukowca”, przyznawane naukowcom prowadzącym wysokiej jakości 
badania i mającym imponujący dorobek naukowy. 
 
dr Mirella Kurkowska 

- Otrzymała po raz trzeci Nagrodę Uniwersytetu Otwartego przy Uniwersytecie Warszawskim dla 
najlepszego wykładowcy za rok akademicki 2012/2013. 
 
dr Kamil Zajączkowski  

- Uzyskał prestiżowe 36-miesięczne stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Stypendium dla Młodego Wybitnego Naukowca”, przyznawane naukowcom prowadzącym wysokiej jakości 
badania i mającym imponujący dorobek naukowy, uzyskując maksymalną liczbę punktów i zajmując 1. miejsce 
na liście rankingowej. 
 
 
8. Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez Centrum Europejskie UW 
 
8.1. Konferencje i seminaria międzynarodowe  
 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt: „The Audience Development and Its Place in the Cultural Policy 
of the European Union. Theory and practice”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu i Fundację Impact, Warszawa, 21 marca 2013 r.; prowadzenie i 
wystąpienia merytoryczne:  

- mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.  
 
- Międzynarodowe seminarium nukowe pt: „Slovenian and Polish experiences in the European integration 
process - economic and institutional dimension”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW oraz Wydział 
Nauk Społecznych Uniwersytetu w Ljubljanie, Ljubljana, 16 kwietnia 2013 r.; referaty wygłosili:  

- doc. Artur Adamczyk, “Outputs of the Polish Presidency of the Council of the European Union”, 
- dr Przemysław Dubel, “EU funds - Polish experience (a comparative study)”. 

 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Crisis in the European Union – economic and institutional 
aspect”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW, Centrum Badań Europejskich oraz Wydział Ekonomii i 
Zarzadzania Uniwersytetu Łotewskiego, Ryga, 11 czerwca 2013 r.; referaty wygłosili:  

- doc. Artur Adamczyk, “The global effects of the financial crisis in the Greece”,  
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- dr Kamil Zajączkowski, “The European Union, Eurozone crises and a New Global Order”. 
 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „The EU accession to the European Convention on Human 
Rights”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW oraz Oxford Brookes University, Warszawa, 16 czerwca 
2013 r.; referat wygłosiła: 

- doc. Jana Planavova-Latanowicz, “The EU accession to the European Convention on Human Rights - A 
view from Poland”. 
 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „The Role of Academic Society in the Europeanization of Turkey”, 
zorganizowane przez Centrum Europejskie UW we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu w 
Stambule, Stambuł, 27 września 2013 r.; referaty wygłosili:  

- doc. Olga Barburska, “The Impact of NGO’s on an academic society in Turkey”,  
- doc. Artur Adamczyk, “The influence of academic society on political changes in Turkey”,  
- dr Kamil Zajączkowski, “The process of Europeanization of higher education – what does it mean?”, 
- mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, “The role of the European programs in the process of 

internationalization of the higher education and research in Poland. Achievements, challenges, perspectives”.  
 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Turkey on the International Arena”, zorganizowane 
przez Centrum Europejskie UW we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu w Stambule, 
Uniwersytetu Kemerburgaz w Stambule oraz Middle East Technical University w Ankarze, Stambuł, 28 września 
2013 r.; referaty wygłosili:  

- prof. Bogdan Góralczyk, “Evolution of the Turkey’s position  on the global scene”,  
- doc. Artur Adamczyk, “The impact of Cyprus problem on Turkey-EU relations”,  
- dr Kamil Zajączkowski, “The role of Turkey in global economy”,  
- dr Przemysław Dubel, “Effects of EU funds on economic and social development in Central and 

Eastern Europe”. 
 
- Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Poland and Turkey in Europe – Common Targets, Different 
Experiences”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych 
Uniwersytetu w Stambule, Wydziałem Zarządzania, Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Instytutem 
Nauk Politycznych UW oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Warszawa, 5 listopada 2013 r.; referaty 
wygłosili:  

- prof. Dariusz Milczarek, “Eastward Enlargements of the European Union - Polish perspective”,  
- prof. Andrzej Harasimowicz, “Turkey and the Eastern Partnership - a view from Poland”,  
- doc. Artur Adamczyk, “The EU and Turkey towards Arab Spring”,  
- dr Przemysław Dubel, “Effects of EU funds on economic and social development in Poland - lessons 

for Turkey”, 
- dr Małgorzata Pacek, “Situation of Polish and Turkish minorities in Germany”, 
- mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, “In search of a new idea for Poland-Poland’s cultural diplomacy after 

1989”. 
 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic 
Cooperation”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych 
Uniwersytetu w Stambule oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniem Badań 
Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Warszawa, 6 listopada 2013r.; referaty wygłosili:  

- doc. Olga Barburska, „Gender studies – Polish perspective”,  
- doc. Artur Adamczyk, „European studies in Poland and Turkey – comparative analyses”,  
- dr Przemysław Dubel, “Turkey as an economic and social partner of the European Union”, 
- dr Kamil Zajączkowski, “Turkey as emerging market – implications for Poland”. 

 
- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraine – strategic partner for the EU?”, zorganizowane przez 
Centrum Europejskie UW we współpracy z Centrum Studiów Polskich i Środkowoeuropejskich oraz Instytutem 
Studiów nad Polityką Zagraniczną Uniwersytetu w Kalkucie; Kalkuta, 29 listopada 2013 r.; referat wygłosił:  

- dr Kamil Zajączkowski, „The EU Eastern Policy and Ukrainian issues – main goal and challenges”. 
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- Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „O przeszłości dla przyszłości. Stosunki polsko-ukraińskie w 
czasach najnowszych”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW we współpracy z Instytutem Integracji 
Europejskiej i Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana 
Franki oraz ambasadą Ukrainy w RP; Warszawa, 5 grudnia 2013 r.; referaty wygłosili:  

- prof. Dariusz Milczarek, „Proces rozszerzania UE na Wschód – co dalej?”,  
- prof. Andrzej Harasimowicz, „Miejsce Ukrainy w Europie a bezpieczeństwo Polski”, 
- doc. Olga Barburska, „Polska wobec europejskich aspiracji Ukrainy”,  
- doc. Artur Adamczyk, „Znaczenie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa dla rozwoju stosunków z Ukrainą’,  
- dr Kamil Zajączkowski, „Stosunki polsko-ukraińskie w czasach najnowszych - zarys problematyki”. 

 
 
8.2. Konferencje i seminaria krajowe  
 
- ogólnopolska konferencja naukowa pt. „RESTART. Jaka Europa się kończy a jaka zaczyna?”, zorganizowana w 
ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu Studentów Centrum Europejskiego UW przy współudziale 
Stowarzyszenia Akademickiego „Centrum Europa”, pod patronatem m.in. Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz z udziałem wybitnych przedstawicieli 
świata nauki, polityki, mediów i biznesu, Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.; pracownicy i studenci CE UW – 
wystąpienia oraz udział w panelach i debatach. 
 
- ogólnopolska konferencja naukowa w ramach XVII konferencji sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w 
Polsce, zorganizowana przez Centrum Europejskie UW oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 
Warszawa, 8-10 grudnia 2013 r.; referaty wygłosili:  
 - prof. Dariusz Milczarek, „Unia Europejska wobec wyzwań współczesności”, 
 - doc. Anna Ogonowska, „Polska polityka informowania o UE w latach 1989-2012”, 
 - doc. Jana Planavova-Latanowicz, „Unia Europejska a Europejska Konwencja Praw Człowieka”.  
 
- ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Polska - Afryka: nowy kierunek współpracy. Szanse dla polskiej 
gospodarki i rozwoju Afryki”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW we współpracy z Instytutem 
Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytutem Dialogu, 
Kultur i Religii UKSW, Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym i Instytutem Afrykańskim, Warszawa, 15 
października 2013 r.; referat wygłosił:  

- dr Kamil Zajączkowski, „Afryka jako rynek wschodzący”.  
 
- seminarium naukowe pt. „USA–Chiny–Unia Europejska. W poszukiwaniu nowej formuły globalnej 
współpracy”, zorganizowane przez Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW przy współudziale 
Stowarzyszenia Akademickiego „Centrum Europa” i Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa, 10 grudnia 2013 r.; prowadzenie i udział w debacie: 

- prof. Bogdan Góralczyk.  
 
 
9. Działalność pracowników CE UW w instytucjach naukowych i kulturalno-społecznych oraz udział w 
komitetach redakcyjnych czasopism naukowych 
 
 Pracownicy Centrum Europejskiego UW zaangażowani są w szeroko zakrojoną działalność w 
różnorodnych gremiach naukowych i kulturalno-społecznych oraz w komitetach redakcyjnych wydawnictw 
naukowych.  
 
9.1. Towarzystwa naukowe i kulturalne z udziałem pracowników CE UW 
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- Polskie Stowarzyszenie Badań nad Wspólnotami Europejskimi (PECSA), dr Kamil Zajączkowski (wiceprezes), 

doc. Artur Adamczyk (członek zarządu), prof. Dariusz Milczarek, prof. Andrzej Harasimowicz, dr Olga Barburska 

(członkowie); 

- Rada Programowa Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, prof. Wojciech Sadurski; 

- Rada Programowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, prof. Wojciech Sadurski; 

- Rada Programowa Obserwatorium Wolności Prasy Fundacji Helsińskiej, Warszawa, prof. Wojciech Sadurski; 

- Naukowy Komitet Doradczy Community of Democracies, prof. Wojciech Sadurski (przewodniczący); 

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych (IPSA), dr Wojciech Gagatek (członek); 

 - European Parties Elections & Referendums Network (EPERN), dr Wojciech Gagatek (członek); 

 - European Union Democracy (EUDO), dr Wojciech Gagatek (ekspert i współpracownik); 

- Observatory on Political Parties and Representation (OPPR), Florencja, dr Wojciech Gagatek (ekspert i 

współpracownik); 

- Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (International Centre for Research and Analysis (ICRA), dr Wojciech 

Gagatek (współpracownik); 

- Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Rada Naukowa PTE, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Rada Naukowa Instytutu Psychologii PAN, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Koło Młodych Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, prof. Paweł Kozłowski 

(przewodniczący), dr Gabriela Ziewiec (członek); 

- European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego, dr Patrycja Dąbrowska–Kłosińska (członek Komisji rewizyjnej); 

- Stowarzyszenie Polskich Absolwentów EUI, dr Patrycja Dabrowska-Kłosińska (członek komisji rewizyjnej); 

- Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, dr Kamil Zajączkowski (członek); 

- Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, dr Kamil Zajączkowski (członek); 

- Zespół Analiz Ruchów Społecznych, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski (członek zarządu); 

- Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Bogdan Góralczyk (członek); 

- Rada Ambasadorów, prof. Bogdan Góralczyk (członek rady); 

- Rada programowa Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, prof. Bogdan Góralczyk (członek rady 

programowej); 

- Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Dorota Jurkiewicz-Eckert (członek); 

- Stowarzyszenie Polska-Francja, Dorota Jurkiewicz-Eckert (członek); 

- Stowarzyszenie „Zielona Saska Kępa”, Dorota Jurkiewicz-Eckert (członek-założyciel); 

 

9.2. Komitety redakcyjne wydawnictw naukowych z udziałem pracowników CE UW 

 

- „Studia Europejskie”, prof. Dariusz Milczarek (redaktor naczelny), doc. Artur Adamczyk (zastępca redaktora 

naczelnego), dr Olga Barburska (członek zespołu redakcyjnego), dr Małgorzata Pacek (członek zespołu 

redakcyjnego); 

- „Yearbook of Polish European Studies”, dr Patrycja Dabrowska-Kłosińska (managing editor), dr Wojciech 

Gagatek (członek rady redakcyjnej); doc. Artur Adamczyk (członek zespołu recenzentów); 

- rocznik „Azja-Pacyfik”, prof. Bogdan Góralczyk (członek rady programowej); 

- „European Law Journal”, prof. Wojciech Sadurski (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Philosophy, Politics and Economics”, prof. Wojciech Sadurski (członek komitetu redakcyjnego); 

- seria wydawnicza „Law and Philosophy Library” Wydawnictwa Springer, prof. Wojciech Sadurski (członek 

komitetu redakcyjnego); 

- „Austrian Journal of Public International Law”, prof. Wojciech Sadurski (członek rady redakcyjnej); 

- „Politics, Philosophy and Economics”, prof. Wojciech Sadurski(członek rady redakcyjnej); 
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- „Hong Kong Law Journal”, prof. Wojciech Sadurski (członek rady redakcyjnej); 

- „Sydney Law Review”, prof. Wojciech Sadurski (członek rady redakcyjnej); 

- „Polish Yearbook of International Law”, prof. Władysław Czapliński (redaktor naczelny); 

- „Przegląd Prawa Międzynarodowego i Europejskiego”, prof. Władysław Czapliński (redaktor naczelny); 

 - „Studia Prawnicze”, prof. Władysław Czapliński (członek komitetu redakcyjnego); 

 - „Chinese Journal of International Law”, prof. Władysław Czapliński (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Czech Yearbook of Public and Private International Law”, prof. Władysław Czapliński (członek komitetu 

redakcyjnego); 

- „Pravna Misul”, Sofia, prof. Władysław Czapliński (członek kolegium redakcyjnego); 

- „German Law Journal”, dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Polish Journal of International Law”, dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (recenzent); 

- „SENTENTIA - European Journal of Humanities and Social Sciences”, doc. Jana Planavova-Latanowicz (członek 

komitetu redakcyjnego); 

 
 
10. Wykaz czasopism naukowych (wraz z liczbą punktów za zamieszczone w nich publikacje) wydawanych 
przez Centrum Europejskie UW 
 
Czasopisma zarejestrowane, przygotowywane w całości i wydawane przez CE UW: 

 
- „Studia Europejskie” – 7 pkt. 
- „Yearbook of Polish European Studies” – 6 pkt. 

 
- Redaktor naczelny będący pracownikiem CE UW: 

 
- „Studia Europejskie” - prof. Dariusz Milczarek  

 
 
11. Inne formy działalności naukowej CE UW 
 

- W 2013 r. pracownicy naukowi Centrum Europejskiego UW przeprowadzili około 50 godzin wykładów 
w ramach programu „LLP Erasmus” na uniwersytetach m.in. w Rydze, Ljubljanie i Grenadzie. W ramach tego 
programu ok. 30 studentów CE UW wyjechało na studia zagraniczne, a ok. 480 zagranicznych studentów 
uczęszczało na wykłady w Centrum Europejskim UW.  
 

- Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW oraz Koło Naukowe „Europa Nova” kontynuowało 
wydawanie czasopisma studenckiego „!CEntrum Europa Świat”, założonego w 2010 r. Do tej pory ukazało się 
10 numerów tego pisma.  
 
 

Osoba odpowiedzialna       Dyrektor CE UW 

za przygotowanie sprawozdania 

 

 

Małgorzata Augustynowicz    prof. Dariusz Milczarek 

 
 


