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Projekt CEWSE – sprawozdanie z interdyscyplinarnych warsztatów dla doktorantów 

  

W dniu 26 maja 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się 

warsztaty dla doktorantów pt. „Global Agenda for External Action”. Wydarzenie zostało 

zorganizowane w ramach prestiżowego projektu europejskiego Jean Monnet – “Centre of 

Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a 

new Economic, Social & Geopolitical Settlement (CEWSE)”, kierowanego przez prof. zw. dr 

hab. Ewę Latoszek, realizowanego w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu 

Programu Erasmus+ Unii Europejskiej. 

 Warsztaty skierowane były do studentów i doktorantów, którzy chcieli w gronie 

ekspertów skonsultować swoje badania pod kątem metodologicznym oraz teoretycznym. 

Problematyka warsztatów obejmowała najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące roli 

Europy, oraz w szczególności Polski, w kształtowaniu ładu międzynarodowego w aspekcie 

gospodarczym, społecznym oraz politycznym. Tematy miały charakter interdyscyplinarny, 

łączący w sobie elementy ekonomii, politologii, socjologii, czy też nauk o zarządzaniu. 

Doktoranci mieli szansę na zaprezentowanie tematyki podejmowanych badań oraz 

przedstawienie założeń prac doktorskich, które następnie były dyskutowane w gronie 

promotorów, specjalistów oraz pracowników naukowych uczelni wyższych m.in. Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach.  

 W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane założenia metodyczne oraz teoretyczne 

trzech badań realizowanych przez doktorantów polskich i zagranicznych uczelni wyższych. 

Jako pierwsza swój obszar badawczy prezentowała doktorantka IV roku studiów 

doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, mgr inż. Ewa Osuch-Rak. 

Doktorantka pod kierunkiem naukowym prof. SGH dr hab. Magdaleny Proczek, adiunkta w 

Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, przygotowuje rozprawę doktorską 

poświęconą roli finansowania małych i średnich przedsiębiorstw branży kosmicznej w Polsce 

w podnoszeniu innowacyjności tej branży. Ewa Osuch-Rak przedstawiła główną tezę 

rozprawy doktorskiej, mówiącą, że zewnętrzne finansowanie MSP branży kosmicznej w 

Polsce po 2000 r. pozytywnie wpłynęło na innowacyjność tej branży, następnie omówiła 

główne założenia teoretyczne oraz metody i techniki, które znajdą zastosowanie w badaniu. 

Doktorantka dużo uwagi poświęciła rosnącemu znaczeniu szeroko rozumianej „gospodarki 
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kosmicznej” oraz jej przekształceniom w kierunku New Space, ery charakteryzującej się 

wysokim stopniem komercjalizacji transakcji w przemyśle kosmicznym. Procesy te mają 

kluczowe znaczenie dla kierunków, w jakich powinna podążać branża kosmiczna w Polsce, 

rozumiana jako podsystem gospodarczy składający się z przedsiębiorstw. Po prezentacji 

pierwszego badania dyskusję rozpoczęła dr Olga Barburska z Centrum Europejskiego UW, 

podejmując kwestie dotyczące terminologii oraz definicji zastosowanych w badaniu. Głos 

zabrała również prof. UE w Katowicach dr hab. Małgorzata Dziembała, odnosząc się do 

poziomów analizy, podkreślając w szczególności znaczenie analizy systemowej w 

proponowanym badaniu. Wszyscy uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na oryginalność 

oraz wagę podejmowanego zagadnienia.   

 Druga rozprawa doktorska prezentowana w trakcie warsztatów została przygotowana 

przez doktorantkę w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Dyplomatycznej Służby 

Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Dominikę Rosłoń. Założenia 

rozprawy pt. „Partnerstwo wschodnie w polityce zagranicznej Polski” przedstawiła w jej 

imieniu moderator i promotor pomocniczy, dr Olga Barburska, adiunkt i wykładowca 

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dr O. Barburska omówiła 

szczegółowo proponowaną strukturę badania, podkreślając, że głównym celem pracy 

doktorantki jest przedstawienie współczesnych kierunków polityki zagranicznej Polski w 

odniesieniu do inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Po prezentacji badania głos zabrała 

m.in. prof. Ewa Latoszek, która zaznaczyła, że istotną kwestią, którą należałoby również 

podjąć w badaniu, jest ukazanie roli całej UE w kształtowaniu relacji z państwami 

Partnerstwa Wschodniego. Dodatkowo, kwestie metodologiczne oraz terminologiczne zostały 

podjęte przez prof. SGH dr hab. Magdalenę Proczek reprezentującą KES SGH.    

 Trzecia, ostatnia, prezentacja została wygłoszona przez doktoranta Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Mehmeta Ali Ozcobanlara, który przygotował 

rozprawę doktorską pt. “Anatolian Tigers” Phenomenon. The Cross Cultural Capital 

Diversification of the Globally Successful Companies”. W pracy tej zostały podjęte istotne 

zagadnienia dotyczące uwarunkowań kulturowych, w tym w szczególności zjawiska kapitału 

kulturowego wedłgu Pierre’a Bourdieu, działalności firm zwanych „anatolijskimi tygrysami”. 

W roli moderatora tej części warsztatów wystąpiła dr Anna Visvizi reprezentująca Instytut 

Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) i Deree – The American College of Greece w 

Atenach. Doktorant M. A. Ozcobanlar przedstawił wyniki z badania przeprowadzonego na 
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próbie tureckich i greckich przedsiębiorstw, ukazującego istotne różnice między nimi, 

wynikające w głównej mierze z kontekstów kulturowych. Po prezentacji głos zabrali m.in. 

prof. M. Dziembała oraz prof. E. Latoszek.  

 Warsztaty zakończyła prof. Ewa Latoszek, dziękując za zaangażowanie moderatorom, 

prelegentom, uczestnikom oraz organizatorom i współorganizatorom wydarzenia. Prof. 

Latoszek podkreśliła wagę podejmowanych zagadnień oraz interdyscyplinarny charakter 

warsztatów pozwalający na rozpatrywanie zagadnień z wielu perspektyw badawczych. Cykl 

warsztatów będzie kontynuowany w kolejnych latach w ramach projektu CEWSE 

realizowanego przez prof. E. Latoszek i jej zespół we współpracy z licznymi partnerami 

akademickimi i stowarzyszeniami naukowymi. 

 

Więcej informacji: CEWSE: http://cewse.pl/; Facebook: 

https://www.facebook.com/CEWSESGH/  

 

Ewa Osuch-Rak, Piotr Tyrakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


