
Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego  

Uniwersytetu Warszawskiego  

w roku 2012 

 

1. Syntetyczny opis badań naukowych  

 

 Działalność badawczo-naukowa w CE UW prowadzona była w 2012 r. w trzech 

podstawowych obszarach:  

 

 1.1. Pierwszy obszar obejmował zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych 

międzynarodowych aspektów integracji europejskiej.  

 

 Badania z tego zakresu prowadzone były przede wszystkim w ramach zadania badawczego 

BST „Rola Polski w kształtowaniu wschodniego wymiaru integracji europejskiej” (kierownik: prof. 

Dariusz Milczarek). Głównym celem zadania było zbadanie, w jakim zakresie i z jaką efektywnością 

Polska jest w stanie partycypować w przygotowywaniu założeń oraz w realizacji tzw. polityki 

wschodniej Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Partnerstwa Wschodniego. Badania te były 

prowadzone w ramach kolejnych projektów naukowo-badawczych prowadzonych we współpracy z 

partnerami ukraińskim: najpierw projektu pt. „Kierunkowskaz na Zachód. Ukraińska młodzież u bram 

Europy” (którego pokłosiem było wydanie w 2012 r. pracy zbiorowej pt. Poland in the European 

Union: Adjustment and Modernisation), a w 2012 r. w ramach projektu „Europeizacja studiów 

wyższych na Ukrainie jako zaplecze dla reformowania administracji publicznej”. Efekty badań 

obejmowały przygotowanie publikacji oraz organizowanie konferencji i seminariów naukowych.  

 

 Kolejne badania prowadzone były w ramach zadania badawczego BST „Unia Europejska jako 

aktor na scenie globalnej” (kierownik: prof. Bogdan Góralczyk). Głównym celem prac była analiza roli 

UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak przemiany w 

ładzie globalnym, przejawiające się m.in. zachwianiem dominacji USA oraz pojawieniem się 

„mocarstw wschodzących”, zwłaszcza Chin. (Tego typu badania prof. Góralczyk prowadził w ramach 

kilku projektów indywidualnych, jak np. „Nowy Ład Globalny” oraz „Chiny jako rosnące mocarstwo”.) 

Przedmiotem analizy był także kryzys gospodarczo-polityczny w Unii Europejskiej i jego możliwe 

następstwa dla procesów integracyjnych na naszym kontynencie. Efektem badań była organizacja 

seminariów naukowych oraz przygotowanie szeregu publikacji, w tym zwłaszcza pracy zbiorowej pt. 

Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej mającej się ukazać w 2013 r.  

 

 Następne badania realizowano w ramach zadania badawczego BST „Unia Europejska wobec 

problemów rozwojowych współczesnego świata”. Tematem badań, prowadzonych przez kierownika 

zadania, dr Kamila Zajączkowskiego, była m.in. całościowa analiza pomocy rozwojowej udzielanej 

przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie poszczególnym regionom świata, zwłaszcza Afryce 

Subsaharyjskiej. Badane były uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt 

polityki UE w tym zakresie, z uwzględnieniem także roli Polski. Efekty badań obejmowały organizację 

konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie do wydania w 2013 r. obszernej monografii.  
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 1.2. Drugi obszar badań prowadzonych w CE obejmował różnorodne zagadnienia o 

charakterze politycznym i prawnym, rozpatrywane zarówno w ramach zadań badawczych BST, jak i 

indywidualnych projektów badawczych.  

 

 Indywidualny projekt badawczy prof. Wojciecha Sadurskiego „Konstytucjonalizacja Unii 

Europejskiej i systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” obejmował analizę zagadnień 

wiążących się z demokratyczną legitymizacji Unii Europejskiej, a także teoretyczno-prawne badania 

nad koncepcją „racji publicznej” w teorii konstytucyjnej. Zasadniczym efektem projektu było 

opublikowanie w prestiżowym wydawnictwie Oxford University Press monografii pt. 

Constitutionalism and the Enlargement of Europe, jak również przeprowadzenie całej serii wykładów i 

odczytów na ten temat.  

 

 Inny indywidualny projekt badawczy „Partie polityczne w Unii Europejskiej i system 

polityczny UE”, prowadzony był przez dra Wojciecha Gagatka. Projekt koncentrował się na szeroko 

prowadzonej analizie funkcjonowania unijnego systemu politycznego, w tym zwłaszcza na 

programach i działalności partii politycznych w UE. Badania prowadzone były m.in. w ramach dwóch 

międzynarodowych projektów: „Political Parties as Multi-Level Campaign Organizations” oraz „Party 

Attitudes Towards the EU in the Memeber States: Parties for Europe, Parties Against Europe“. Ich 

uzupełnieniem były prace prowadzone podczas pobytu stypendialnego w Instytucie Nauk 

Politycznych Uniwersytetu w Zurychu, w trakcie którego dr Gagatek realizował indywidualny projekt 

badawczy „The Development of a Future EU Party System: The Lessons from the Swiss Case”. 

Efektem tych działań były udziały w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikacje w 

wydawnictwach krajowych i zagranicznych.  

 

 Kolejne przedsięwzięcia badawcze obejmowały analizę funkcjonowania systemu wyborczego 

w Europie. Badania w tym zakresie prowadzone były głównie w ramach dużego projektu unijnego pt. 

„Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in UK”, 

zorganizowanego we współpracy z partnerami brytyjskimi i litewskimi (kierownik: dr Agata 

Dziewulska). Analiza miała charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, obejmując 

wszechstronne badania uwarunkowań wpływających na postawy wyborcze polskich i litewskich 

migrantów głosujących w wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii. Efektem badań była m.in. 

publikacja w 2012 r. trzech prac zbiorowych: New neighbours – on the diversity of migrants’ political 

involvement, Europeisation of political rights: Voter Advice Application and migrant mobilisation in 

2011 UK elections oraz Practitioners’ advice on EU project Management, a także organizacja serii 

konferencji i seminariów o zasięgu międzynarodowym. Zbliżoną problematyką zajmował się także dr 

Wojciech Gagatek w ramach międzynarodowego projektu „The Regionalisation of Regional Elections: 

Beyond Mid-Term and Second-Order Elections”, badającego europejskie wybory regionalne. 

 

 W ramach zadania badawczego BST „Prawo a biotechnologia - instrumenty zarządzania 

kryzysami bioterrorystycznymi” dokonano analizy porównawczej rozwiązań prawnych istniejących w 

Unii Europejskiej (w tym także w Polsce) oraz w USA mających zażegnywać potencjalne zagrożenia ze 

strony tzw. bioterroryzmu. Głównym celem prac prowadzonych przez kierownika zadania, dr Patrycję 

Dąbrowską-Kłosińską, było zbadanie, na ile tego typu regulacje są skuteczne w rozwiązywaniu 

ewentualnego konfliktu pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli a ochroną praw 

człowieka. Badania są początkiem wieloletniego projektu badawczego, realizowanego m.in. dzięki 
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wykorzystaniu przez dr Dąbrowską-Kłosińską w 2012 r. specjalnego grantu przyznanego przez 

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji. 

 

 1.3. Następny obszar badań prowadzonych w CE dotyczył szeroko rozumianej problematyki 

kulturowej i społecznej, a badania prowadzono w nim w ramach zarówno zadań badawczych BST, jak 

i indywidualnych projektów badawczych.  

 

 W ramach zadania badawczego BST „Przemiany w kulturze współczesnej Europy a polityka 

kulturalna Unii Europejskiej” (kierownik: prof. Krzysztof Wielecki) realizowany był m.in. 

indywidualny projekt mgr Doroty Jurkiewicz-Eckert pt. „Rozwój polityki kulturalnej UE w świetle 

Europejskiej Agendy dla Kultury i Strategii Europa 2020”. Jego głównym celem była analiza takich 

zagadnień, jak priorytety polityki kulturalnej UE, możliwości rozwoju sektora kultury w perspektywie 

średnio- i długoterminowej (do roku 2020) czy szanse realizacji nowego celu unijnego „Creative 

Europe”. Efektem badań było m.in. podjęcie przygotowań do wydania w 2013 r. publikacji 

poświęconych tym zagadnieniom.  

 

 Indywidualny projekt badawczy pt. „Wpływ przeszłości na przebieg procesów integracyjnych 

w Europie - kategorie ‘europejskość’ i ‘narodowość’ w kulturze polskiej – wyobraźnia społeczna II 

Rzeczpospolitej” realizowany był przez dr Agnieszkę Chmielewską. Mające charakter analizy 

historycznej, badania te były poświęcone m.in. próbom oszacowania wpływu, jaki w okresie 

międzywojennym polska sztuka wizualna wywierała na kształtowanie się nowoczesnej sfery 

politycznej oraz tożsamości kulturowej społeczeństwa w niepodległej Polsce. Efektem było 

rozpoczęcie prac nad przygotowaniem szeregu publikacji poświeconych tym zagadnieniom, w tym 

także przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej.  

 

 W znacznej mierze charakter analizy historycznej miał także badania indywidualne 

poświęcone sposobom kształtowania przez kinematografię świadomości historycznej 

społeczeństwa. Dr Mirella Kurkowska dokonała konfrontacji przekazu filmowego z wynikami 

najnowszych badań, pokazujących wpływ kultury filmowej na stan znajomości historii przez 

współczesne społeczeństwa. Tego typu analiza stanowiła punkt wyjścia do ogólniejszej refleksji nad 

specyfiką dziejów kultury i cywilizacji. Efektem badań były prace nad przygotowaniem stosownych 

publikacji, a także realizacja całej serii spotkań, warsztatów i seminariów, skierowanych nie tylko do 

społeczności akademickiej, ale również dla szerszej publiczności.  

 

 Zagadnienia historyczno-kulturowe poruszane były również w działalności naukowej 

prowadzonej przez dra Artura Adamczyka. W ramach międzynarodowego projektu pt. „Cypr: dzieje, 

literatura, kultura” badał on historię tej wyspy pod kątem jej znaczenia w procesach rozwoju 

cywilizacji europejskiej. Efektem badań było m.in. rozpoczęcie przygotowań do napisania rozdziału w 

pracy zbiorowej.  

 

 Kolejne badania indywidualne dotyczyły problematyki radykalizmu jako ruchu społecznego. 

Badania prowadzone przez dra Mikołaja Rakusę-Suszczewskiego poświęcone były radykalizmowi 

traktowanemu jako zjawisko o charakterze zarówno społecznym, jak też intelektualnym. Badania te 

stanowiły próbę syntetycznej, multi-dyscyplinarnej analizy prowadzonej na gruncie nauk społecznych 
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i filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia „common sense”. Efektem ma być 

przygotowaniem publikacji poświęconych tym zagadnieniom.  

 

 Specyficzny charakter miały badania prowadzone w ramach projektu indywidualnego pt. 

„Polityka informacyjna państw Unii Europejskiej”. Jego autorka, dr Anna Ogonowska, 

skoncentrowała się na dwóch zasadniczych problemach: analizie polityk informacyjnych państw Unii 

Europejskiej w odniesieniu do tej organizacji (ze wskazaniem istotnych różnic w celach i sposobach 

realizacji tych polityk) oraz próbie syntezy doświadczeń UE w wykorzystaniu Internetu jako narzędzia 

unijnej polityki informacyjnej, ze wskazaniem osiągnięć i słabych punktów w tej dziedzinie. Efektem 

badań było zaawansowanie prac nad przygotowaniem publikacji poruszających tego typu 

zagadnienia, jak również kontynuowanie prac nad przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej. 

 

 

2. Najważniejsze publikacje  

 

2.1. Monografie 

 

- Wojciech Sadurski, Constitutionalism and the Enlargement of Europe, Oxford University 

Press 2012, pp.360. Autor zajmuje się zagadnieniami wiążącymi się z demokratyczną legitymizacji 

Unii Europejskiej, a także teoretyczno-prawnymi badaniami nad koncepcją „racji publicznej” w teorii 

konstytucyjnej. 

 

- Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation, red. Artur Adamczyk, Kamil 

Zajączkowski, Centrum Europejskie UW, Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego 

Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Warsaw-Lviv, 2012, pp.295. Praca w sposób 

kompleksowy omawiająca pozycję i rolę Polski w Unii Europejskiej, w kontekście dawania przez nasz 

kraj przykładu i inspiracji do podjęcia wysiłków integracyjnych przez Ukrainę. 

 

- New neighbours - on the diversity of migrants' political involvement, eds. Agata Dziewulska, 

Anna M.Ostrowska, Centre for Europe. University of Warsaw, Warsaw 2012, pp.170. Praca zbiorowa 

prezentująca wyniki badań w ramach projektu analizującego postawy wyborcze migrantów z Europy 

Wschodniej głosujących w wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii. 

 

- Europeisation of political rights: Voter Advice Application and migrant mobilization in 2011 

UK elections, eds. Agata Dziewulska, Anna M.Ostrowska, Centre for Europe. University of Warsaw, 

Warsaw 2012, pp.120. Praca będąca także pokłosiem wyżej wzmiankowanego projektu, 

przedstawiająca teoretyczne i empiryczne aspekty zastosowania w ramach badań specjalnego 

narzędzia internetowego Voter Advice Application (VAA).  

 

 Practitioners’ advice on EU project Management, eds. Agata Dziewulska, Anna M.Ostrowska, 

Centre for Europe. University of Warsaw, Warsaw 2012, pp.120. Praca stanowiąca praktyczny 

poradnik i przewodnik w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów badawczych 

finansowanych z funduszy unijnych.  

 

- Bogdan Góralczyk, Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną, Wyd. Rambler, 
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Warszawa 2012, ss 149. Autor podejmuje się próby analizy wzrastającej roli i znaczenia Chin w 

stosunkach międzynarodowych.  

 

- Gabriela Ziewiec, Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania, Oficyna 

Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2012, ss.220. Praca zawierająca rozważania na temat różnorodnych 

aspektów zjawisk i procesów globalizacji we współczesnym świecie.  

 

- Przemysław Dubel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Wydawnictwo 

Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2012, ss.115. Praca stanowiąca kompleksową analizę 

funkcjonowania polityki regionalnej w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych UE.  

 

2.2. Publikacje cytowane w “Journal Citation Reports” 

 

- Wojciech Sadurski, Allegro without Vivaldi: Trademark Protection, Freedom of Speech, and 

Constitutional Balancing, “European Constitutional Law Review”, No. 8/2012, pp.442-455, 

- Wojciech Gagatek, Aleks Szczerbiak. Poland within the European Union. New awkward 

partner or new heart of Europe?, “East European Politics”, No. 4/2012, pp.483-484. 

 

2.3. Rozdziały w monografiach 

 

- Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, EU Governance of GMOs: political struggles and 

experimentalist solutions? [in:] EU Governance: Towards a New Architecture?, eds. C.Sabel, J.Zeitlin, 

Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 177-214, 

- Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, The regulation of GMOs in the EU: conflicts, problems and 

reforms [in]: Networks. In search of a model for European and global regulation, ed. L.Ammannati, 

Giappichelli Editore, Torino 2012, pp. 99-126. 

 

 

3. Prestiżowe projekty badawcze  

 

Realizowane w 2012 r. w Centrum Europejskim projekty badawcze były prawie wyłącznie 

przedsięwzięciami prowadzonymi 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 „Voter Advice Application (VAA) for Poles and 

Lithuanians eligible to vote in local elections in UK”. Projekt realizowany był w latach 2010-2012 w 

ramach grantu przyznanego przez Komisję Europejską w wysokości 276 tys. euro (program DAPHNE 

III) oraz dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum Europejskie było liderem 

tego projektu, a współorganizatorami brytyjskie uniwersytety w Loughborough i Leicester oraz 

litewska organizacja pozarządowa MyPolitiq. Głównym celem projektu było zbadanie podstawowych 

uwarunkowań wpływających na postawy wyborców-imigrantów pochodzących z Polski i Litwy 

podczas wyborów lokalnych na terenie Wielkiej Brytanii. Badania o charakterze zarówno 
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teoretycznym, jak i empirycznym (m.in. przy zastosowaniu specjalnego narzędzia internetowego 

VAA) pozwoliły na wyciągnięcie nowatorskich wniosków, upowszechnianych dzięki organizacji 

szeregu międzynarodowych konferencji naukowych oraz opublikowaniu trzech prac zbiorowych.  

 

 Międzynarodowy projekt badawczy „Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie jako 

zaplecze dla reformowania administracji publicznej”. Projekt ten był realizowany w 2012 r. w 

ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wysokości 100 tys. zł. (w ramach konkursu 

„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”). Organizatorem było Centrum Europejskie we 

współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, Instytutem Integracji Europejskiej 

Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Wydziałem Stosunków 

Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego. Głównym celem 

projektu było umacnianie współpracy i więzi naukowych oraz instytucjonalnych pomiędzy uczelniami 

wyższymi Polski i Ukrainy w kontekście procesów europeizowania studiów prowadzonych przez 

partnerów ukraińskich, zwłaszcza w zakresie kształcenia kadr administracji publicznej. Projekt 

przyniósł efekty w formie m.in. przeprowadzenia szeregu wizyt studyjnych i seminariów oraz podjęcia 

przygotowań do wydania pracy zbiorowej pt. Introduction to European Studies, mającej ukazać się w 

2013 r.  

 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Centre for Contemporary India Research and 

Studies”. Projekt był realizowany w latach 2009-2012 w ramach grantu Komisji Europejskiej w 

wysokości 270 tys. euro (program „EU India Action Plan Suport Facility”). Organizatorem było 

międzynarodowe konsorcjum, obejmujące 23 ośrodki europejskie i indyjskie, kierowane przez 

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy m.in. z Centrum Europejskim UW. Celem 

projektu było nawiązanie współpracy zarówno instytucji Unii Europejskiej z organami administracji 

rządowej Indii, jak też europejskich instytucji naukowych z ich indyjskimi odpowiednikami, m.in. 

poprzez stworzenie sieci centrów badawczo-dydaktycznych. Udział CE w projekcie obejmował 

uczestnictwo naszych pracowników w konferencjach, seminariach oraz przygotowywaniu sylabusów 

dla potrzeb specjalnej edycji studiów.  

 

- 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. 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”. Realizacja 

projektu, finansowanego z grantu unijnego, przewidziana jest na lata 2012-2013, a wykonawcami są 

Centrum Europejskie oraz Centrum Badań nad Unią Europejską Uniwersytetu w Ankarze we 

współpracy z Ambasadą RP w Turcji. Celem projektu jest zbadanie, w jakiej mierze polityka 

zagraniczna UE może wpływać na przebieg procesów demokratyzacji społeczeństw arabskich w 

regionie Maghrebu i Bliskiego Wschodu. Projekt przewiduje organizację międzynarodowych 
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konferencji i seminariów oraz publikację w 2013 r. książki pt. EU towards Arab Spring. Turkish and 

Polish Perspective.  

 

- Projekt badawczo-dydaktyczny „Unia Europejska z perspektywy historycznej, politycznej i 

społeczno-ekonomicznej”. Projekt realizowany był w latach 2010-2012 dzięki dotacji Komisji 

Europejskiej w wysokości 15 tys. euro w ramach programu „Jean Monnet Lifelong Learning 

Programme, Teaching Module, Key Activity 1”. Projekt przewidywał prowadzenie wykładów z zakresu 

podstawowych zagadnień dotyczących genezy, przebiegu i głównych uwarunkowań procesów 

integracyjnych zachodzących w Europie. Wykłady te były przeznaczone dla studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego i we współpracy w wybranymi jednostkami UW.  

 

 

3.2. Projekty z indywidualnym udziałem pracowników CE UW 

 

dr 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 mają być analizowane polityczne oraz społeczno-kulturowe aspekty historii Cypru. 

Efektem badań ma być 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 jest w latach 2012-2013 w ramach rocznego stypendium „Jean Monnet Fellowship 

2012/2013” w Centrum Roberta Schumana Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. 

Projekt prowadzony jest w ramach szerszych badań nad prawnymi aspektami zwalczania zagrożeń, 

jakie niesie bioterroryzm.  

 - 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.  

- Międzynarodowy projekt dydaktyczno-badawczy „European Regulatory Networks and 

Governance”. Projekt, realizowany w ramach programu „Jean Monnet Modules” w latach 2009-

2012, przewidywał prowadzenie badań za pośrednictwem sieci naukowej, której działalność 

koordynował Uniwersytet w Mediolanie. Projekt zajmował się opracowaniem specjalnego modułu 

dydaktycznego, pozwalającego na uczenie nowych metod regulacyjno-prawnych w zakresie 

zarządzania administracją publiczną w państwach członkowskich UE.  

 

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.  
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 - 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 będzie m.in. 

współudział w przygotowaniu artykułu naukowego dotyczącego sytuacji w Polsce.  

 

 

4. Udział w konsorcjach naukowych 

 

 W 2012 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 we wspomniany międzynarodowy 

projekt badawczy „Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local 

elections in UK” zbudowana została sieć naukowa badająca postawy wyborcze oraz, bardziej ogólnie, 

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 wspomnianą wyżej inicjatywę, było 

przystąpienie w 2012 r. 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.  
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- W rezultacie prowadzenia kolejnych projektów badawczych wspólnie z partnerami 

ukraińskimi, Centrum Europejskie zaangażowało się w tworzenie 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 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 

międzynarodowego 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 2012 r. w kilkadziesiąt 

przedsięwzięć naukowych, obejmujących różnego typu konferencje, seminaria czy debaty o zasięgu 

zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Przejawy tego rodzaju aktywności prezentuje poniższa lista 

(ułożona w ujęciu chronologicznym oraz wskazująca osoby i formy zaangażowania w dane 

przedsięwzięcie):  
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- panel poświęcony problematyce chińskiej w związku z wydaniem numeru specjalnego kwartalnika 

„Krytyka Polityczna”, Warszawa, 27 stycznia 2012; prof. Bogdan Góralczyk – udział w panelu; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Nauk 

Politycznych (SVPW/ASSP), Lucerna, 2-3 lutego 2012; dr Wojciech Gagatek – referat „Comparing the 

Swiss and EU-level Political Parties: Methodological Problems”;  

 

- debata międzynarodowa „Granice suwerenności” poświęcona polityce i roli Węgier w Unii 

Europejskiej zorganizowana przez Forum Europejskie przy Centrum Europejskim UW oraz Węgierski 

Instytut Kultury w Warszawie, Warszawa, 17 lutego 2012; pracownicy CE UW – udział w panelu; 

 

- konferencja naukowa „Edukacja w dobie migracji i wielokulturowości” odbywająca się na 

Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 27 lutego 2012; prof. Krzysztof Wielecki – referat 

„Wielokulturowość i tożsamość w czasach kryzysu cywilizacyjnego”; 

 

- debata w ramach festiwalu „Fantazja” zorganizowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i 

Południowej UW, Warszawa, 4 marca 2012; prof. Bogdan Góralczyk – referat „Odwilż w Birmie: co 

przyniesie?”; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Shaping Democracy: The Promise and Reality of Political 

Parties at the European Level” zorganizowana przez Uniwersytet w Zurychu, Zurych, 8 marca 2012 r.; 

dr Wojciech Gagatek – prezentacja głównych tez publikacji przygotowywanej przez prelegenta w 

ramach prestiżowej serii „CIS Colloquium”;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Opinion and attitudes in time of economic turbulence” 

zorganizowana przez European WAPOR i Akademię Leona Koźmińskiego, Gdańsk, 15-16 marca 2012; 

prof. Krzysztof Wielecki – referat „Globalization, Economic Crisis and Future of Society”;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Trento 

(Włochy), Trento, 19 marca 2012; prof. Wojciech Sadurski – referat „Public Reason and Constitutional 

Law”; 

 

- debata naukowa „Jak Unia Europejska ma zjeść węgierski gulasz” zorganizowana przez Collegium 

Iuridicum UW, Warszawa, 15 marca 2012; prof. Bogdan Góralczyk – udział w debacie; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Polityka zagraniczna Hiszpanii” zorganizowane przez 

Centrum Europejskie UW i Wydział Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Granadzie, 

Warszawa, 9 kwietnia 2012; pracownicy CE UW – udział w panelach i debacie;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Arab Spring and EU Foreign Policy – Turkish and Polish 

Perspective” zorganizowana przez Centrum Europejskie UW i Centrum Badań nad Unią Europejską 

Uniwersytetu w Ankarze, Ankara, 12 kwietnia 2012; pracownicy CE UW – referaty oraz udział w 

debacie;  
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- międzynarodowa konferencja naukowa „Auf dem Wege zu einer europäischen Parteiendemokratie? 

Parteienwissenschaftliches Symposion 2012”; Düsseldorf, 20-21 kwietnia 2012; dr Wojciech Gagatek 

– referat „Die Entwicklung der europäischen politischen Stiftungen”; 

 

- ogólnopolska konferencja naukowa „Wielki kryzys 2.0 Czy stoimy na krawędzi?” w ramach VI 

Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu Studentów Centrum Europejskiego UW i Koła Naukowego 

„Europa Nova”, Warszawa, 20 kwietnia 2012; pracownicy i studenci CE UW – referaty oraz udział w 

panelach i debatach; 

 

- debata w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Katowice, 12-15 maja 2012; prof. 

Bogdan Góralczyk – udział w panelu „Chiny: którędy do Europy”;  

 

- seminarium naukowe „Reakcja UE na Arabską Wiosnę,” zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa 

Europejskiego UW; Warszawa, 14 maj 2012; dr Kamil Zajączkowski - referat: „Polityka zagraniczna UE 

wobec Arabskiej Wiosny – wymiar instytucjonalny i polityczny”; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Extending Experimentalist Governance? The EU and 

Transnational Regulation” zorganizowana przez Uniwersytet w Amsterdamie, Amsterdam, 18-19 

maja 2012; dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska – referat „EU Policy and Transnational Regulation of 

GMO Risks”; 

 

- XXI Piekarskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Uniwersytet Śląski i Prezydenta Miasta 

Piekary Śląskie; Katowice-Piekary Śląskie, 25-26 maja 2012, prof. Krzysztof Wielecki – referat 

„Człowiek, sekularyzacja i podmiotowość: między indywidualizmem egocentrycznym i wspólnotą”; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „USA, China, and The EU and the New Challenges of 

Globalization” zorganizowana przez Centrum Europejskie UW i Wydział Nauk Politycznych 

Uniwersytetu we Florencji; Florencja, 21 maja 2012; pracownicy CE UW – referaty oraz udział w 

debacie;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet w Sienie, Siena, 22 maja 

2012; dr Agata Dziewulska – referat „The Future Enlargement of the EU: the Balkans”; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „China's Cultural Policy to Promote State Image” dla 

studentów i doktorantów Centrum Europejskiego UW z udziałem prof. Yong Liu z Wydziału 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Fudan w Szanghaju; Warszawa, 28 maja 2012; pracownicy i studenci CE 

UW – udział w debacie;  

 

- konferencja naukowa „Teorie w studiach europejskich. Refleksja – Eksplanacja – Zastosowanie”, 

Szczecin, 30-31 maja 2012; dr Wojciech Gagatek – referat „O fałszywym rozumieniu 

interdyscyplinarności w europeistyce”; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „The economic crisis in the European Union – Italian 

economic mysteries. How to survive with the third biggest sovereign debt in the World” 

zorganizowane przez Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu we Florencji 
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i Uniwersytet Fudan w Szanghaju; Warszawa, 31 maja 2012; pracownicy i studenci CE UW – referat i 

udział w debacie;  

 

- spotkania dyskusyjne organizowane przez Uniwersytet w Mediolanie; 19 czerwca 2012; dr Patrycja 

Dąbrowska-Kłosińska – wykład „The GMO regulation in EU and the proposals for reforms”; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „International Sociological Assotiation – R-16 Midterm 

Conference: Culture and Civilizations in The Contemporary World”, Trento (Włochy), 27-29 czerwca 

2012; prof. Krzysztof Wielecki – referat „The Fasting Carnival of the Crisis of Postmodernity: A Non-

coincidental Affliction of Culture at a Time of a Civilizational Turning Point”; 

 

- XXII Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA), Madryt, 8-12 lipca 2012; dr 

Wojciech Gagatek– referat „Regional Elections in Poland: Beyond the Second-Order Elections Thesis”; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Sofia, 26-28 

sierpnia 2012; prof. Władysław Czapliński – raport i udział w panelu poświęconym jednostronnemu 

użyciu środków odwetowych w prawie międzynarodowym; 

 

- spotkanie naukowe w ramach „The 2nd Global Economic Leaders Summit”, Changchun (Chiny), 1-3 

września 2012; prof. Bogdan Góralczyk – udział w dyskusji; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe dla doktorantów zorganizowane przez Instytut Prawa 

Pokoju i Bezpieczeństwa Międzynarodowego; Nicea, 2-8 września 2012; prof. Władysław Czapliński – 

referat „Rola uznania w kreowaniu podmiotowości międzynarodowej podmiotów niepaństwowych”; 

 

- spotkanie w ramach „The 1st International Culture Industry Summit”, Jiayugauan (Chiny), 3-6 

września 2012; prof. Bogdan Góralczyk – udział w debacie; 

 

- II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, 19-21 września 2012; prof. Krzysztof Wielecki – referat 

„Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”; 

 

- II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, 19-21 września 2012; dr Wojciech Gagatek – organizacja 

i powadzenie panelu „Interdyscyplinarność w naukach o polityce: teoria i praktyka badawcza”; 

 

- II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, 19-21 września 2012; dr Wojciech Gagatek – referat 

„Perspektywa utworzenia listy europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego”; 

 

- III międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. Bronisława Geremka „China - 

Europe: New Quality of Relationships”, Warszawa, 20-21 września, 2012; prof. Bogdan Góralczyk – 

uczestnik i komentator; 

 

- międzynarodowe sympozjum naukowe „The European Union in the Global Economy” w ramach 

LISBOAN PROJECT, Budapeszt, 28 września 2012; prof. Bogdan Góralczyk – referat „The European 

Union in the Global Economy”; 
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- międzynarodowa konferencja naukowa „Wellbox.PL – innowacyjne rozwiązanie dla polskiego rynku 

pracy” zorganizowana przez Wydział Zarządzania UW, Warszawa, 4 października 2012; dr Przemysław 

Dubel – referat „Innowacyjne narzędzia na rynku pracy”; 

 

- międzynarodowa coroczna konferencja naukowa organizowana przez fundację „World Public Forum 

- Dialogue of Civilizations”, Rodos (Grecja), 1-8 października 2012; prof. Władysław Czapliński – 

moderator sesji i uczestnik dyskusji plenarnej poświęconej integracji imigrantów w Unii Europejskiej i 

poza UE; 

 

- III międzynarodowa konferencja naukowa „Knowledge of Acquisition and Creation in China” 

zorganizowana przez Institute of Global Business; Kolonia, 5 października 2012; prof. Bogdan 

Góralczyk – referat „China’s role in the global arena after 2008”; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie jako zaplecze 

dla reformowania administracji publicznej” zorganizowane przez Centrum Europejskie UW i Wydział 

Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; Lwów, 12 

października 2012; pracownicy CE UW – referaty oraz udział w panelach i debatach;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Tsinghua (Chiny), Pekin, 

20-22 października 2012; prof. Wojciech Sadurski – referat „Nationalism, Sovereignty and Human 

Rights in the Transitional Central and East European States After Democratic Revolutions of 1989”; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Komunikacja międzypokoleniowa w cyklu życia: Starość nie 

radość?” zorganizowana przez Uniwersytet Śląski, Katowice, 22-23 października 2012; prof. Krzysztof 

Wielecki – referat „Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa”; 

 

- międzynarodowa konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego i 

Francuskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego, Bazylea, 26-28 października 2012; prof. 

Władysław Czapliński – referat poświęcony polskiej praktyce związanej ze stosowaniem immunitetu 

państwa; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Standard of Review in International Courts and Tribunals 

Rethinking the Fragmentation and Constitutionalisation of International Law” zorganizowany przez 

Uniwersytet w Sewilli, Sewilla, 25-26 października 2012; dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska – referat 

„Risk, Precaution, and Scientific Complexity before the EU Court Justice”; 

 

- konferencja naukowa „Europejskie standardy antydyskryminacyjne w polskim prawie i w praktyce” 

zorganizowana przez Centrum Europejskie UW i Pracownię Badań Dorobku Prawnego Rady Europy 

Wydziału Prawa i Administracji UW; Warszawa, 27 października 2012; pracownicy CE UW – udział w 

debacie; 

 

- warsztaty naukowe „I’m a legal alien: Political behaviour of migrants in a city” zorganizowane przez 

Centrum Europejskie UW oraz partnerów brytyjskich i litewskich w ramach projektu „Voter Advice 

Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in UK”; Warszawa, 27 

października 2012; pracownicy CE UW – referaty oraz udział w debatach;  
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- naukowy panel dyskusyjny „Fałszywi ambasadorowie Afryki? O pomocy rozwojowej, inwestycjach i 

stanie państwowości w Afryce” organizowany w ramach III edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych 

HumanDoc „Globalny rozwój w kinie”; Warszawa, 30 października 2012; dr Kamil Zajączkowski – 

referat „Afryka Subsaharyjska jako rynek wschodzący a pomoc rozwojowa”;  

 

- seminarium naukowe „Piąta generacja chińskich przywódców – perspektywy i wyzwania na 

najbliższą dekadę” zorganizowane przez PISM, Warszawa, 22 listopada 2012; prof. Bogdan Góralczyk 

– udział w panelu; 

 

- międzynarodowe warsztaty organizowane przez Centrum Europejskie UW oraz partnerów 

brytyjskich i litewskich w ramach projektu „Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians 

eligible to vote in local elections in UK”; Warszawa, 17-18 listopada oraz 24-25 listopada 2012; 

pracownicy CE UW – referaty oraz udział w debatach;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „The Euro Crisis and the State of European Democracy” 

zorganizowana przez uczelnie florenckie, Florencja, 22-24 listopada 2012; dr Wojciech Gagatek – 

referat „Never waste a Good Crisis? Europarties, Governance and Democracy in the EU”; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej” zorganizowane 

przez Centrum Europejskie UW; Warszawa, 26 listopada 2012; pracownicy CE UW – referaty oraz 

udział w debatach;  

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Europejska perspektywa Ukrainy” zorganizowane przez 

Centrum Europejskie UW we współpracy z partnerami ukraińskimi w ramach projektu „Europeizacja 

studiów wyższych na Ukrainie jako zaplecze dla reformowania administracji publicznej”; Warszawa, 

29 listopada 2012; pracownicy CE UW – referaty oraz udział w debacie;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Cypr: historia, literatura, kultura” zorganizowana przez 

Wydział „Artes Liberales” UW, Warszawa, 7-9 grudnia 2012; dr Artur Adamczyk – referat „System 

polityczny Republiki Cypryjskiej”; 

  

- konferencja naukowa „Serfowanie po fali kryzysu cywilizacyjnego; Cywilizacje w perspektywie 

socjologicznej” zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 

Wrocław, 12-13 grudnia 2012; prof. Krzysztof Wielecki – referat „(Nie)ład a (od)budowa cywilizacji”; 

 

- seminarium naukowe „Pseudouczeni, Zdrajcy, Bohaterowie. Wybrane aspekty Rassenpolitik na 

Podhalu 1939-1945. Nowe materiały i ustalenia” zorganizowane przez Centrum Europejskie UW; 

Warszawa, 30 grudnia 2012; pracownicy CE UW – prowadzenie, wystąpienia oraz udział w debacie.  

 

 

6. Przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową  

 

 Różnego rodzaju przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową były prowadzone w 2012 r. 

zarówno przez Centrum Europejskie UW, jak też przez poszczególnych jego pracowników.  
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6.1. Przedsięwzięcia podejmowane przez CE UW 

 

- Centrum Europejskie UW we współpracy z Wydziałem 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 2012 r. wzięło w nich udział ok. 60 osób (łącznie 

do tej pory ze wszystkich edycji seminarium skorzystało ok. 1,3 tys. osób). 

 

- Pracownicy naukowo-dydaktyczni Centrum Europejskiego UW przeprowadzili cykl 

wykładów dla uczniów klas maturalnych przygotowujących się do matury z zakresie przedmiotu 

Wiedzy o Społeczeństwie (WOS). Wykłady odbywały się w okresie od lutego do kwietnia 2012 r. w 

siedzibie CE UW.  

 

6.2. Przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników CE UW 

 

prof. Wojciech Sadurski  

- Udział w konferencji poświęconej przyszłości Europy zorganizowanej w Pałacu 

Prezydenckim w Warszawie z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, w trakcie której 

wygłosił wprowadzenie do dyskusji na temat demokratycznej legitymacji Unii Europejskiej (7 maja 

2012).  

 - Wygłoszenie szeregu wykładów na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania) na tematy 

związane z problematyką opublikowanej przez niego książki Constitutionalism and the Enlargement 

of Europe (październik 2012).  

 

prof. Bogdan Góralczyk  

- Wygłaszanie stałych komentarzy oraz udział w programach informacyjnych i 

publicystycznych w mediach elektronicznych, m.in. w Polskim Radio, TOK FM, TV CNBC, Polsat News, 

TVN, TVP-Info. 

 

prof. Krzysztof Wielecki  

- Prowadzenie wykładów na temat kultury i społeczeństwa polskiego dla przedstawicieli 

biznesu japońskiego (m.in. firm Daiwa, Bank of Tokyo, Mitsubishi i innych); Warszawa, 15 lipca 2012,  

- Prowadzenie wykładów dotyczący społecznych i ekonomicznych aspektów kryzysu 

gospodarczego dla firmy Simens Poland na przestrzeni 2012 r. 

 

dr Kamil Zajączkowski  

- Udział w telewizyjnych programach informacyjnych i publicystycznych, m.in. Polsat News, 

TV Polonia, Magazyn Polonia i innych; 

 

dr Agata Dziewulska  

- Udział w promowaniu oraz popularyzacji projektu badawczego „Voter Advice Application 

(VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in UK”, w tym zwłaszcza narzędzia 

internetowego VAA wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem 

różnorodnych metod, m.in. audycji radiowych, tekstów w prasie polonijnej (czasopisma Cooltura i 
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Nowy Czas) oraz na portalach społecznościowych czy wystąpień na forach organizacji polonijnych, 

takich jak Zjednoczenie Polskie, Polish Professionals, Polish City Club.  

 

dr Mirella Kurkowska  

- Prowadzenie wykładów o tematyce kulturowej, zwłaszcza poświęconych zagadnieniom 

kinematografii, na Uniwersytecie Otwartym prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski oraz na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej.  

 

 

7. Nagrody i wyróżnienia 

 

prof. dr hab. Wojciech Sadurski  

 - Uzyskał prestiżowy tytuł „New Century Fellow” na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania); 

 

dr Wojciech Gagatek  

- Uzyskał stypendium w ramach programu stypendialnego dla najlepszych doktorantów i 

młodych doktorów UW finansowanego ze środków programu „Nowoczesny Uniwersytet – 

kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu 

Warszawskiego”, osiągając maksymalną liczbę punktów podczas procedury kwalifikacyjnej. 

- Został laureatem konkursu stypendialnego na staże zagraniczne dla najlepszych młodych 

doktorów UW (w ramach wspomnianego programu „Nowoczesny Uniwersytet”), uzyskując drugą 

pozycję na liście rankingowej i wyjeżdżając na dwutygodniowy staż do belgijskiego Uniwersytetu w 

Leuven.  

- Został nagrodzony 12-miesięcznym stypendium podoktoranckim ufundowanym przez Radę 

Rektorów Konfederacji Szwajcarskiej, odbywającym się w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu 

w Zurychu, w celu zrealizowania własnego projektu badawczego „The Development of a Future EU 

Party System: The Lessons from the Swiss Case”.  

 

dr Kamil Zajączkowski  
 - Został laureatem konkursu stypendialnego na staże zagraniczne dla najlepszych młodych 
doktorów UW (w ramach programu „Nowoczesny Uniwersytet”), wyjeżdżając na dwutygodniowy 
pobyt jako „visiting professor” do Uniwersytetu w Xiamen (Chiny). 
 
dr Patrycja Dabrowska-Kłosińska  

 - Została stypendystką program „Jean Monnet Fellowship 2012/2013” w Centrum Roberta 

Schumana Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, realizując własny projekt 

badawczy „Global Safety Governance and Human Rights: An Analysis of EU, US and International 

Laws/Measures Aimed at Preventing Bio-terrorism”.  

 

dr Mirella Kurkowska 

- otrzymała Nagrodę Uniwersytetu Otwartego przy Uniwersytecie Warszawskim dla 

najlepszego wykładowcy za rok akademicki 2011/2012. 

 

 

8. Konferencje, seminaria, debaty i warsztaty naukowe CE UW 
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 Organizowane w 2012 r. bezpośrednio przez Centrum Europejskie konferencje i inne tego 

typu przedsięwzięcia naukowe odbywały się w zdecydowanej większości przypadków z udziałem 

gości zagranicznych, ale również z udziałem gości krajowych.  

 

8.1. Konferencje z udziałem gości z zagranicy  

 

- debata międzynarodowa „Granice suwerenności” poświęcona polityce i roli Węgier w Unii 

Europejskiej zorganizowana przez Forum Europejskie przy Centrum Europejskim UW oraz Węgierski 

Instytut Kultury w Warszawie z udziałem m.in. rzecznika rządu węgierskiego Zoltana Kavacsa; 

Warszawa, 17 lutego 2012; prof. Bogdan Góralczyk i inni pracownicy CE – wystąpienia i udział w 

debacie;  

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Polityka zagraniczna Hiszpanii” zorganizowane przez 

Centrum Europejskie UW i Wydział Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Granadzie, 

Warszawa, 9 kwietnia 2012; pracownicy CE UW – udział w panelach i debacie; 

 

- międzynarodowa konferencja naukowa „Arab Spring and EU Foreign Policy – Turkish and Polish 

Perspective” zorganizowana przez Centrum Europejskie UW i Centrum Badań nad Unią Europejską 

Uniwersytetu w Ankarze, Ankara, 12 kwietnia 2012; prof. Bogdan Góralczyk – referat „Global 

Implications of Arab Spring”, dr Artur Adamczyk – referat „The Mediterranean Policy of the EU and 

the Arab Spring”, dr Kamil Zajączkowski – referat „EU Strategy towards North Africa? Failure or 

Success?”;  

 

- międzynarodowa konferencja naukowa  „USA, China, and The EU and The New Challenges of 

Globalization” zorganizowana przez Centrum Europejskie UW i Wydział Nauk Politycznych 

Uniwersytetu we Florencji; Florencja, 21 maja 2012; prof. Bogdan Góralczyk – referat „China, The US 

and the EU in the New Economic Global Order”, dr Artur Adamczyk – referat „Evolution of the role of 

the European Union in The New Global System”; dr Kamil Zajączkowski – referat „China, the United 

States and the European Union and global poverty”; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „China’s Cultural Policy to Promote State Image” dla 

studentów i doktorantów Centrum Europejskiego UW z udziałem prof. Yong Liu z Wydziału 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Fudan w Szanghaju, Warszawa, 28 maja 2012; pracownicy i studenci CE 

UW – udział w debacie;  

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „The economic crisis in the European Union – Italian 

economic mysteries. How to survive with the third biggest sovereign debt in the World” 

zorganizowane przez Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu we Florencji 

i Uniwersytet Fudan w Szanghaju; Warszawa, 31 maja 2012; dr Artur Adamczyk – referat „Economic 

crisis in Greece”; inni pracownicy CE UW – udział w debacie; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie jako zaplecze 

dla reformowania administracji publicznej” zorganizowane przez Centrum Europejskie UW i Wydział 

Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki w ramach 

międzynarodowego projektu o tej samej nazwie; Lwów, 12 października 2012; dr Artur Adamczyk – 
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referat „Europeizacja polskiej kadry urzędniczej w procesie integracji Polski z Unią Europejską”, dr 

Kamil Zajączkowski - referat „Problematyka współczesnych stosunków międzynarodowych w studiach 

europejskich”; 

 

- warsztaty naukowe “I’m a legal alien: Political behaviour of migrants in a city” zorganizowane przez 

Centrum Europejskie UW oraz partnerów brytyjskich i litewskich w ramach projektu „Voter Advice 

Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in UK”; Warszawa, 27 

października 2012; prof. Dariusz Milczarek i dr Małgorzata Pacek – referat “Post accession Polish 

migration”, dr Agata Dziewulska – referat „UK local elections as second-order elections”, prof. Paweł 

Kozłowski – referat “Security: the state and the citizens”, mgr Katarzyna Wojdełko – referat 

„MyCandidate.eu – Voter Advice Application in 2012 London elections”; 

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej”; zorganizowane 

przez Centrum Europejskie UW, w którym wziął udział m.in. attaché Ambasady Słowacji Lukas Kajan, 

Warszawa, 26 listopada 2012; pracownicy CE UW – prowadzenie i udział w debacie;  

 

- międzynarodowe seminarium naukowe „Europejska perspektywa Ukrainy”; zorganizowane przez 

Centrum Europejskie UW wraz z partnerami ukraińskimi w ramach międzynarodowego projektu 

„Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie jako zaplecze dla reformowania administracji 

publicznej”; Warszawa, 29 listopada 2012; prof. Dariusz Milczarek – wprowadzenia do dyskusji oraz 

prowadzenie obrad, dr Artur Adamczyk – referat „Umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z UE- problemy 

i wyzwania”; inni pracownicy CE UW – udział w panelach i debacie;  

 

- międzynarodowe warsztaty z zakresu zarządzania projektami unijnymi organizowane przez Centrum 

Europejskie UW oraz partnerów brytyjskich i litewskich dla wybranych studentów i absolwentów CE 

w ramach projektu „Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in local 

elections in UK”; Warszawa, 17-18 listopada oraz 24-25 listopada 2012; dr Agata Dziewulska – 

prezentacja „EU fundraising” oraz „PR in VAA for Poles and Lithuanians in the UK in 2011 and 2012”, 

mgr Katarzyna Wojdełko – prezentacja „Managing tasks and budget lines in research projects”. 

 

8.2. Konferencje z udziałem gości krajowych 

 

- ogólnopolska konferencja naukowa „Wielki kryzys 2.0 Czy stoimy na krawędzi?” w ramach VI 

Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu Studentów Centrum Europejskiego UW i Koła Naukowego 

„Europa Nova”, organizowana pod patronatem m.in. Ministerstwa Finansów, Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, z udziałem m.in. prof. Jadwigi 

Staniszkis, Dariusza Rosatiego, dra Tadeusza Iwińskiego, Aleksandra Smolara i innych; Warszawa, 20 

kwietnia 2012; pracownicy i studenci CE UW – wystąpienia oraz udział w panelach i debatach; 

 

- konferencja naukowa ”Europejskie standardy antydyskryminacyjne w polskim prawie i w praktyce” 

zorganizowana przez Centrum Europejskie UW i Pracownię Badań Dorobku Prawnego Rady Europy 

Wydziału Prawa i Administracji UW; Warszawa, 27 października 2012; pracownicy CE UW – udział w 

debacie; 
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- seminarium naukowe „Pseudouczeni, Zdrajcy, Bohaterowie. Wybrane aspekty Rassenpolitik na 

Podhalu 1939-1945. Nowe materiały i ustalenia” zorganizowane przez Centrum Europejskie UW; 

Warszawa, 30 grudnia 2012; dr Mirella Kurkowska i inni pracownicy CE UW – prowadzenie, 

wystąpienia oraz udział w debacie.  

 

 

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 

 

- Polskie Stowarzyszenie Badań nad Wspólnotami Europejskimi (PECSA), prof. Dariusz Milczarek, prof. 

Andrzej Harasimowicz, dr Artur Adamczyk, 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 Komitetu Doradczy Community of Democracies, prof. Wojciech Sadurski 

(przewodniczący); 

- Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa przy Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa), prof. 

Wojciech Sadurski (członek); 

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

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

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

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

- Stowarzyszenie „Ładna Saska Kępa”, 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), dr Olga Barburska, dr Artur 

Adamczyk (członek zespołu redakcyjnego); 

- „Yearbook of Polish European Studies”, prof. Alojzy Z.Nowak (redaktor naczelny), dr Patrycja 

Dabrowska-Kłosińska (managing editor), dr Wojciech Gagatek (członek rady redakcyjnej); 

- rocznik „Azja-Pacyfik”, prof. Bogdan Góralczyk (redaktor naczelny); 

- „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” (Wydawnictwo 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); 

- „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); 

 

 

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” – 8 pkt. 

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

 

- Redaktor naczelny będący pracownikiem CE UW: 
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- „Studia Europejskie” - prof. Dariusz Milczarek  

- „Yearbook of Polish European Studies” – prof. Alojzy Z.Nowak 

 

 

11. Inne formy działalności naukowej CE UW 

 

- W 2012 r. pracownicy naukowi Centrum Europejskiego UW przeprowadzili około 50 godzin 

wykładów w ramach programu „LLP Erasmus” na uniwersytetach m.in. w Sienie, Florencji i 

Grenadzie. (W ramach tego programu ok. 60 studentów CE UW wyjechało na studia zagraniczne, a 

ok. 480 zagranicznych studentów uczęszczało na wykłady w Centrum Europejskim UW.)  

 

Pracownicy Centrum Europejskiego UW realizowali także indywidualnie rozmaite 

przedsięwzięcia, jak np. prof. Bogdan Góralczyk przygotował obszerną ekspertyzę na zamówienie 

Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych pt. „Miejsce Polski w strategii 

gospodarczej i polityce zagranicznej Chin po przekazaniu władzy na XVIII zjeździe KPCh”, natomiast dr 

Mirella Kurkowska wzięła udział jako jurorka w „Międzynarodowym Konkursie Filmowym” w ramach 

8. Spotkań z Filmem Górskim (Zakopane, 2-9 września 2012).  


