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Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego UW 2010 

 

 

1.Informacje na temat realizacji badań naukowych w 2010 roku wraz z podaniem 

najważniejszych osiągnięć. 

 

Najważniejszym osiągnięciem Centrum Europejskiego w 2010 roku było otrzymanie 

pierwszej kategorii w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (CE zajęło 9 miejsce w kraju wśród tzw. 

małych jednostek w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.)  

Wielkim osiągnięciem było również otrzymanie Grantu Komisji Europejskiej (DG 

Justice and Home Affairs). Wniosek ten zajął pierwszą lokatę w rankingu Komisji 

Europejskiej spośród wszystkich 215 złożonych, otrzymując 95,5 punktów na 100 

możliwych. Centrum Europejskie jest liderem tego projektu, zaś jego kierownikiem dr Agata 

Dziewulska. 

Najważniejszą publikacją była praca zbiorowa: „Central Europe Two Decades After” 

wydana przez Program Wydawniczy CE oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Opolskiego (nr ISBN 83-89547-11-2, 458 s.). Książka ta poświęcona jest przemianom 

politycznym, społecznym, ekonomicznym i prawnym, które zaszły w państwach Europy 

Środkowej w ciągu ostatniego dwudziestolecia zapoczątkowanego rozpadem bloku 

komunistycznego.  

W 2010 r. w Centrum Europejskim kontynuowane było zadanie badawcze „Rola 

Polski w kształtowaniu wschodniego wymiaru integracji europejskiej”. Dotyczy ono 

zagadnień ważnych dla aktualnego i przyszłego rozwoju Polski we wszystkich podstawowych 

dziedzinach: ekonomicznej, polityczno-obronnej, społecznej i kulturowej. Jako państwo 

członkowskie Unii Europejskiej Polska stała się bowiem nie tylko współuczestnikiem, ale 

także współtwórcą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, odnoszącej się w wielkiej mierze do 

naszych wschodnich sąsiadów, w pierwszym rzędzie Rosji, Ukrainy i Białorusi. Stosunki z 

tymi krajami - pomimo strategicznego zaangażowania Polski w struktury integracji 

euroatlantyckiej - pozostają kluczowe dla polskiej polityki zagranicznej, a także dla polskiej 

gospodarki. Wagę tej problematyki zwiększa dodatkowo fakt, że Polska ma wszelkie 

możliwości (z racji swego położenia, potencjału, tradycji itp.) odgrywania istotnej, a być 

może nawet decydującej roli w kształtowaniu całej unijnej polityki wschodniej, w czym 

polska myśl akademicka powinna mieć swój liczący się udział. Realizacja tego zadania przez 

CE obejmuje przygotowanie prac badawczych w formie publikacji (wydawanych w pracach 

książkowych i periodykach CE oraz w innych wydawnictwach) i ekspertyz dla instytucji 

państwowych oraz organizowania konferencji i seminariów naukowych. 

  Wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych przez CE UW prezentowane były 

w dwóch podstawowych formach: publikacjach i konferencjach krajowych i 

międzynarodowych. Publikacje obejmowały materiały i artykuły ukazujące się w kolejnych 

numerach wydawanych przez Program Wydawniczy Centrum Europejskiego recenzowanych 

czasopism: rocznika w języku angielskim „Yearbook of Polish European Studies” (6 pkt.) i 

kwartalnika „Studia Europejskie” (9 pkt.), a także w pozostałych pracach wydawanych w 

Programie Wydawniczym CE, w którym ukazało się dotychczas ponad 100 tytułów. 

W sumie pracownicy Centrum opublikowali ponad 70 tekstów w wydawnictwach 

krajowych i zagranicznych.  

W 2010 r. CE zorganizowało 5 konferencji z udziałem gości zagranicznych, 4 

konferencje z udziałem gości krajowych oraz 7 seminariów. Ponadto pracownicy Centrum 
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wygłosili referaty na około 30 konferencjach z udziałem gości z zagranicy i około 20 

konferencjach z udziałem gości z Polski. 

 

Centrum Europejskie uczestniczy w następujących projektach badawczych: 

 

Projekty zagraniczne 

 

- Grant Komisji Europejskiej (DG Justice and Home Affairs) z programu DAPHNE III w 

wysokości 276 tys. euro przyznany w 2010 r. na dwa lata na projekt „VAA for Poles nad 

Lithuanians living in the UK and eligible to vote in local elections”. Kierownik projektu dr 

Agata Dziewulska – projekt realizowany przez Centrum Europejskie jako lidera, 

Loughborough University (UK) i Mypolitiq (litewska organizacja pozarządowa).  

 

- Centrum Europejskie jest jednym z głównych inicjatorów podpisanej we wrześniu 2010 

nowej dwustronnej umowy o współpracy i wymiany kadr między Uniwersytetem 

Warszawskim i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Współpracę w 

ramach tej umowy koordynuje Interdyscyplinarny Zespół Współpracy Badawczej UW-

EHESS kierowany przez pracowników CE. 

 

- Projekt badawczy "Centre for Contemporary India Research and Studies" (grant UE w 

wysokości 270 tys. euro, nr projektu ASIE/2009/215-062 w ramach programu „EU India 

Action Plan Suport Facility”), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem 

Centrum Europejskiego UW w latach 2009-2012. Udział w projekcie obejmuje uczestnictwo 

w konferencjach, seminariach oraz prowadzenie zajęć i przygotowywanie sylabusów z 

zakresu współpracy instytucji Unii Europejskiej z organami administracji rządowej Indii.) 

 

- Projekt „Turkey on the way to the EU – International, European and Polish Perspectives” 

realizowany w latach 2009-2010 przez Centrum Europejskie UW oraz Istambul University. 

Udział w projekcie obejmuje uczestnictwo w seminariach naukowych oraz współredakcję 

tomu stanowiącego pokłosie projektu. W ramach tego przedsięwzięcia CE oraz Istambul 

University zorganizowało konferencję naukową „Turkey on the way to the EU – 

International, European and Polish Perspectives”, a także przygotowuje publikację książkową. 

 

- Centrum Europejskie otrzymało grant Komisji Europejskiej „Jean Monnet Lifelong 

Learning Programme, Teaching Module, Key Activity 1”, na lata 2010-2013, w ramach 

którego prowadzony jest wykład pt. Unia Europejska z perspektywy historycznej, politycznej 

i społeczno-ekonomicznej. 

 

Indywidualne uczestnictwo w konsorcjach i sieciach naukowych zagranicznych: 

 

Dr Agnieszka Chmielewska – współpraca ze School of Arts, Culture and Enviroment, 

University of Edinburgh wraz z dr Ellą Chmielewską uwieńczona publikacją artykułu w “The 

Journal of Architecture”. 

 

Dr Patrycja Dąbrowska–Kłosińska - od 2008 indywidualny udział w grupie badawczej w 

ramach projektu “Extending Experimentalist Governance”, University of Amsterdam, 

prowadzonego przez prof. J. Zeitlina; a od 2009 r. udział w projekcie dydaktyczno-naukowym 

w ramach Jean Monnet Modules „European Regulatory Networks and Governance”. 
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Dr Małgorzata Pacek - udział w pracach Europejskiej Sieci Migracyjnej, powołanej w 2008 r. 

przez Radę UE, której przedmiotem prac są zagadnienia migracji i azylu. Jej celem jest 

dostarczanie m.in. władzom i instytucjom państw członkowskich oraz ich obywatelom 

aktualnych informacji na temat migracji i azylu. 

 

Dr Kamil Zajączkowski - od 2009 r. uczestnictwo w projekcie badawczo-naukowym 

Research Networking Programme „African Borderlands Research Network (ABORNE)”, 

finansowanym przez the European Science Foundation. W projekcie uczestniczy 9 państw 

europejskich, a czas trwania jest przewidziany na 60 miesięcy. W tym czasie odbędzie się 5 

knferencji plenarnych, 10 warsztatów naukowych oraz 2 szkoły letnie. Rezultaty badań będą 

publikowane w wydawnictwie McMillan. Udział w projekcie obejmuje realizację tematu 

badawczego pt. „Cross-border Trade: an African and International Perspective”, a także 

udział w warsztatach, pisanie analiz oraz publikacja prac naukowych. 

 

Projekty krajowe 

 

Dr Agnieszka Chmielewska - współpraca z programem studiów podyplomowych „Historia 

sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna” prowadzonym przez Collegium Civitas i Instytut 

Sztuki PAN, obejmującym 4 wykłady i jedno spotkanie warsztatowe; a także udział w 

cyklicznym seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą 

Społeczną i Tradycją IFiS PAN prowadzonym przez prof. dr hab. Joannę Kurczewską. 

 

Dr Patrycja Dąbrowska–Kłosińska - indywidualne uczestnictwo w projekcie "Zapewnienie 

skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym", 

kierowanym przez prze prof. A.Wróbla z INP PAN. Sieć ta zajmuje się analizą sposobu 

wykonywania przez Polskę obowiązku zapewnienia w wewnętrznym porządku prawnym 

skuteczności normom prawa międzynarodowego i wspólnotowego wynikającym z orzeczeń 

sądów międzynarodowych.  

 

Dr Wojciech Gagatek -  współpraca z Międzynarodowym Centrum Badań i Analiz 

(International Centre for Research and Analysis - ICRA) z siedzibą w Warszawie; 

 

Dr Małgorzata Pacek - indywidualne uczestnictwo w projekcie „Przedsiębiorczość 

akademicka wsparciem dla biznesu Małopolski” (POKL, czerwiec 2010 r., Kraków) oraz 

„Poszukiwania metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu emigrantów 

na polski rynek pracy”, w ramach EFS dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, 

sierpień 2010 r. 

  

2. Przyznane nagrody i wyróżnienia uzyskane w kraju i zagranicą, w tym nagrody i 

wyróżnienia za działalność wydawniczą 

 

Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska została stypendystką programu stypendialnego dla 

najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów Uniwersytetu 

Warszawskiego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” – kompleksowy program wsparcia dla 

doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Dr Wojciech Gagatek został laureatem stypendium konferencyjnego Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 
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Dr Mirella Kurkowska została zaliczona do grona najlepszych wykładowców wśród 

słuchaczy Uniwersytetu Otwartego. 

 

3.Informacje o rozwoju kadry naukowej w 2010 roku: 

– nie dotyczy 

a. uzyskane stopnie doktora ( z podziałem na pracowników uczelni, którzy uzyskali doktoraty 

w uczelni i poza uczelnią, studentów studiów doktoranckich i osoby spoza uczelni, które 

uzyskały doktoraty w UW) 

 - nie dotyczy 

b. uzyskane stopnie doktora habilitowanego, z podziałem na pracowników Uczelni i osoby 

spoza UW 

 - Tytuły profesorskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku 

pracownikom uczelni i osobom niezatrudnionym w Uczelni (w wyniku procedury 

prowadzonej w jednostce UW)  

- nie dotyczy 

 

4.Wykaz konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych zorganizowanych przez 

Centrum Europejskie w 2010 

 

 - z udziałem gości zagranicznych: 

Międzynarodowa konferencja naukowa „India–EU: a challenging partnership in a 

changing world” zorganizowana przez CE UW we współpracy z Centrum Badań nad 

Współczesnymi Indiami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu badawczego „Centre 

for Contemporary India Research and Studies”, Warszawa, 14 kwietnia 2010 r. 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „The EU and Turkey in International System: 

Global and Regional Perspectives” zorganizowana przez CE UW i Wydział Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego, Stambuł, 21 kwietnia 2010 r. 

 

Seminarium międzynarodowe „Globalization and Global System After Economic Crisis: 

Searching for New World Order” zorganizowane przez CE UW, Centrum Badań nad 

Współczesnymi Indiami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 10 maja 2010 r. 

 

Seminarium międzynarodowe „India and the EU in contemporary Word”, zorganizowane 

przez CE UW we współpracy z Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, 31 maja 2010 r.  

 

Międzynarodowa konferencja „Development and Democracy in Asia: Indian and China 

Experiences – Quest for Europe”, zorganizowana przez CE UW we współpracy z Centrum 

Badań nad Współczesnymi Indiami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 18 listopada 2010 r. 

 

- z udziałem gości krajowych: 

 

Seminarium naukowe „Unia Europejska wobec problemów rozwojowych świata”, 

Warszawa, 10 marca 2010 r. 
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IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu Studentów Centrum Europejskiego 

„Przetrwają najsilniejsi”, Warszawa, 14-16 maja 2010 r.  

 

Debata naukowa nt. „Co zrobić z Chinami?”, Warszawa, 19 maja 2010 r.  

 

Ogólnopolska konferencja „Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”, 

zorganizowana przez CE UW przy współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce, Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, Pracownię Informacji 

Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa, 16-17 listopada 2010 r. 

 

5. Informacje odnośnie innych naukowych kontaktów zagranicznych; przyjazdy gości, 

wyjazdy pracowników jednostki w ramach wspólnie prowadzonych badań, udział w 

międzynarodowych kongresach, sympozjach, konferencjach, seminaria z udziałem 

zaproszonych gości z zagranicy  

 

Referaty wygłoszone:  

 

na konferencjach z udziałem gości zagranicznych 

 

Dr Agata Dziewulska wygłosiła referat „ Crisis In Europe” na „Allumni Conference” 

zorganizowanej przez Europen University Institute Florence, Florencja, styczeń 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił referat „Constitutionalism and Constitution 

Making” na sympozjum “Constitution Making and Constitutional Change: Prospects for 

Constitutional Change in Turkey” zorganizowanym przez Turkish Bar Association, Ankara, 

19-20 luty 2010 r.  

Dr Jana Planavova–Latanowicz uczestniczyła w seminarium międzynarodowym „ Do's and 

Don'ts in Arbitration”, Warszawa, 12 marca 2010 r. 

Dr hab. Bogdan Góralczyk wygłosił referat „Asia and the Emerging New Global Economic 

Order” na konferencji naukowej „India – EU a challenging partnership in a changing world”, 

Warszawa, 14 kwietnia 2010 r.  

 

Dr Kamil Zajączkowski wygłosił referat „The EU as a Global Actor” na międzynarodowej 

konferencji ”India-EU a challenging partnership in a changing world”, Warszawa,14 kwietnia 

2010 r.  

 

Dr hab. Bogdan Góralczyk wygłosił referat „Regional Political Economy Institutions from 

China Perspective” na konferencji naukowej „International Political Economy in Asia Pacific 

Region – Towards Sustainable Growth” zorganizowanej przez Instytut Stosunków 

Międzynarodowych UW, Warszawa, 26 kwietnia 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił wykład “Reasonableness in Constitutional Law and 

in Political Theory” na seminarium badawczym w Centro de studios Politcos y 

Constitucionales, Madryt, 29 kwietnia 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił referat “Is the European Court of Human Rights 

becoming a constitutional court of a (wider) Europe?”, na międzynarodowej konferencji 
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“Some Contemporary Questions for Constitutionalism”, Université Paris Ouest, Paryż, 7 maja 

2010 r.  

 

Dr Jana Planavova–Latanowicz uczestniczyła w konferencji międzynarodowa „Dispute 

Resolution in M&A Transactions”, Warszawa,13-14 maja 2010 r. 

 

Dr Małgorzata Pacek wygłosiła referat “Muslims in Europe” na konferencji „Turkey on the 

way to the EU – International, European and Polish Perspectives”, Stambuł , 18 maja 2010 r.  

 

Dr hab. Bogdan Góralczyk wygłosił referat „EU, USA and China in New System after the 

Global Crisis”, na konferencji naukowej „The EU and Turkey in International System: 

Global and Regional Perspectives”, Stambuł. 12 maja 2010; 

 

Dr Kamil Zajączkowski wygłosił referat “EU Military and Civil Mission - towards a Common 

Foreign Policy or Illusion – Turkish and European Perspectives” na międzynarodowej  

konferencji naukowej „The EU and Turkey in International System: Global and Regional 

Perspectives”, Stambuł, 12 maja 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił referat “O wolności”, na konferencji “Wolność we 

współczesnym świecie”, Warszawa 21 maja 2010 r.  

 

Dr Artur Adamczyk uczestniczył w seminarium międzynarodowym „Challenges and 

Prospects of the ERASMUS Programme”, organizowanej przez Sciences PO Lyon w ramach 

Programu ERASMUS, Lyon, 20 -23 maja 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił referat “Constitutional Courts: United States versus 

Others” na konferencji “Comparing Democracies: The American Exceptionalism Exported?”, 

Florencja, 11-12 czerwca 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki wziął udział w XVII Światowym Kongresie Socjologicznym 

„Sociology on the Move”, Göteborg, 11-17 lipca 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił cykl wykładów w ramach programu „Central and 

East European Constitutionalism; 2
nd

 Summer Course on Global Constitutional Law: 

Germany and East Europe”, Pekin, 22-29 sierpnia 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz wziął udział w Okrągłym Stole nt „Europejska integracja 

ekonomiczna w gospodarczych modelach rozwoju krajów Europy Wschodniej”, Symferopol, 

6-8 września 2010 r.  

 

Dr Agnieszka Chmielewska wygłosiła referat „National art and the theory of nationalism” 

na międzynarodwej konferencji ”The History of art History in Central, Eastern and South-

Eastern Europe„, Toruń, 14-16 września 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Władysław Czapliński wygłosił referat „Proposed ‘European’ Chapter of the 

Polish Constitution – amandment 2010” na Kongresie Europejskiego Prawa Konstytucyjnego 

w Regensburgu, wrzesień 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wziął udział w panelu “Values and Democracy – Do They 

Matter Anymore?”, Wrocław Global Forum, 6-8 października 2010 r. 
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Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki wygłosił referat „Subjectivity and crisis” na konferencji  

„Social Agency: theoretical and methodological challenges of the 21st century sociology”, 

20-22 października, Wrocław 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Władysław Czapliński przewodniczył obradom grupy roboczej Komitetu ds. 

Uznania/Nieuznania na V konferencji International Law Association - Dialogue of 

Civilisation, Rodos, październik 2010 r.  

Dr Jana Planavova-Latanowicz uczestniczyła w konferencji „Międzynarodowy arbitraż 

inwestycyjny – potrzeba zmian regulacji prawnych”, Warszawa, 26 października 2010 r. 

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski wygłosił referat “Eastward Enlargement of the Council of 

Europe and Constitutionalization of the European Court of Human Rights” na 12 

międzynarodowym forum nt. “European Convention of Human Rights and Fundamental 

Freedoms in the XXI Century: Problems and Prospects of Implementation”, Sankt Petersburg, 

18-20 listopada 2010 r.  

 

Dr Jana Planavova-Latanowicz uczestniczyła w konferencji ” Uznawalność i wykonywalność 

orzeczeń arbitrażowych po upływie 50 lat obowiązywania Konwencji Nowojorskiej”, 

Warszawa, 15 grudnia 2010 r.  

 

na konferencjach z udziałem gości krajowych: 

 

Dr Małgorzata Pacek wygłosiła referat „Demografia i imigranci” w ramach seminarium 

„Islam a wielokulturowość”, Warszawa, 16 marca 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Dariusz Milczarek dwukrotnie wystąpił w panelu na konferencji „Polska 

Prezydencja w Unii Europejskiej”, Warszawa, 10-11 maja 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki wygłosił referat „Czyściec czy raj - problemy społeczne Unii 

Europejskiej” (wraz z prof. dr hab. Jadwigą Staniszkis) na IV Ogólnopolskiej Konferencji 

Samorządu Studentów Centrum Europejskiego „Przetrwają najsilniejsi. Unia Europejska w 

ogniu światowego kryzysu”, Warszawa,14-15maja 2010 r.  

 

Dr hab. Bogdan Góralczyk prowadził panel „Czy weszliśmy w wiek Azji”, wieńczącego 

konferencję „Współczesna Azja. Polityka, bezpieczeństwo, gospodarka, kultura”, Toruń, 14 

maja 2010 r.  

 

Dr hab. Bogdan Góralczyk brał dział w dyskusji panelowej pt. „Co zrobić z Chinami?”, 

Warszawa, 19 maja 2010 r. 

 

Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski wygłosił referat ”Hannah Arendt: Autonomia i polityka” na 

konferencji: „Autonomia i jej ograniczenia”, Warszawa, 28-29 maja 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Władysław Czapliński uczestniczył w konferencji „Między efektywnością a 

legalizmem. Obowiązek nieuznawania sytuacji nielegalnych w prawie międzynarodowym” –

Wrocław (Książ), maj 2010 r.  
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Prof. dr hab. Dariusz Milczarek wygłosił referat „Unia Europejska- wspólnota interesów czy 

wartości? ” na konferencji „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa kulturowa i 

aksjologiczna”, Warszawa, 21-22 czerwca 2010 r.  

 

Dr Bogdan Góralczyk wygłosił referat „China’s Growth – Security Policy Implications” 

podczas międzynarodowego seminarium zorganizowanego przez Instytut Konfucjusza, 

Kraków, 24 czerwca 2010 r. 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki wygłosił referat „Paradygmat wielkiej dialektycznej syntezy i 

jego obecność w polskiej socjologii” na XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, 

zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne „Co dzieje się ze 

społeczeństwem”, Kraków, 8-11 września 2010 r.  

 

Dr Kamil Zajączkowski wygłosił referat „Afryka Subsaharyjska w polityce G3 (Chiny, USA, 

UE) - w pułapce dobroczynności” na II Kongresie Afrykanistów Polskich, Obra, wrzesień 

2010 r.  

 

Dr Mirella Kurkowska wygłosiła referat „Romantyzm udomowiony. Rodzina i społeczeństwo 

w kulturze popularnej epoki biedermeieru” na konferencji „Epoka Chopina. Kultura 

romantyczna we Francji i w Polsce”, Warszawa, 5-6 listopada 2010 r. 

 

Dr Agnieszka Chmielewska wygłosiła referat „Wizualne aspekty działalności Ligii Morskiej i 

Rzecznej (1924-1928)”. na konferencji „Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji 

wizualnej państwa nad morzem 1918-1939”, Gdynia,15-17 listopada 2010 r. 
 

Dr hab. Bogdan Góralczyk wygłosił referat podczas seminarium Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego pt. „Nobel dla Liu. Współczesne Chiny wobec świata”, Warszawa, 24 

listopada 2010 r. 

 

Dr Anna Ogonowska wygłosiła referat ”Sieci informacyjne zarządzanie przez unijne agencje” 

na konferencji „Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”, Warszawa, 16-17 listopada 

2010 r.  

 

Dr Kamil Zajączkowski wygłosił referat „Polityka rozwojowa jako instrument polityki 

zewnętrznej UE – próba oceny efektywności” na konferencji „Kryzysy humanitarne 

wywołane działalnością człowieka”, Poznań, listopad 2010 r.  

 

Prof. dr hab. Władysław Czapliński uczestniczył w konferencji „Immunitet wysokich 

funkcjonariuszy państwa w orzecznictwie MTS”, Łódź, grudzień 2010 r.  

 

Dr Kamil Zajączkowski wygłosił referat „Stanowisko mocarstw wobec referendum w Sudanie 

Południowym” na seminarium „Referendum w Sudanie Południowym - możliwe 

scenariusze", Warszawa, grudzień 2010 r. 

 

Uczestnictwo w konferencjach, wykładach 

 

Dr Agata Dziewulska 

- Chattam House, Londyn – udział w statutowej prezentacji Instytutu w trakcie pobytu w 

Londynie , marzec 2010 r., 
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- University College London – wykłady jako visiting professor dotyczące problemów państw 

Bałkanów Zachodnich w kontekście rozszerzenia UE, marzec 2010 r.,  

- London School of Economics – udział w konferencji dot. problemów państw Bałkanów 

Zachodnich w kontekście rozszerzenia UE, marzec 2010 r.,  

– Universita di Siena - konferencja nt przyszłego rozszerzenia UE o państwa Bałkanów 

Zachodnich, kwiecień 2010 r.,  

- Universita di Bologna – udział w konferencji międzynarodowej jako visiting professor w 

ramach międzynarodowego programu doktoranckiego dot. Europy Środkowej i Wschodniej 

MIRES; grudzień 2010 r.  

 

Program LLP Erasmus 

 

Centrum Europejskie ma podpisane umowy z 34 partnerami zagranicznymi. 

 

W 2010 roku: 

- wyjechało 31 studentów, 

 - przyjechało 22 studentów, 

 - wyjechało 10 pracowników, 

 - na zajęcia oferowane przez CE UW uczęszczało 220 studentów.  

 

Współpraca w ramach LLP Erasmus 

 

W ramach Programu Komisji Europejskiej „Erasmus Mundur External Cooperation Window” 

(EM ECW LOT 14) CE wizytował prof. Zhixiong Huang z Wuhan University, który w maju 

2010 r. przeprowadził cykl wykładów i seminariów : 

6 maja 2010 r. - „Legal aspects of China’s export to the EU”, 

11 maja 2010 r. - „China and New Economic World”,  

12 maja 2010 r. - „China’s participation in the Doha Round of the WTO”, 

13 maja 2010 r. - „China in the WTO”, 

21 maja 2010 r. - „China and International Law” (wspólnie z International Law Association), 

24 maja 2010 r. - „China as a Global Actor: Selective Economic, Political and Legal Issues”. 

 

W kwietniu i grudniu 2010 r. CE wizytowały prof. Dominika Ławnicka oraz prof. Catherine 

Grynfogel z Université Toulouse 1 Capitole (Francja), które prowadziły wykłady z zakresu 

prawa konkurencji.  

 

W ramach Programu Komisji Europejskiej “Erasmus Mundus External Cooperation Window” 

(EM ECW LOT 11) dr Kamil Zajączkowski prowadził w lipcu i sierpniu 2010 r. cykle 

wykładów na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych Airlangga University (Indonezja) 

oraz na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Xiamen University (Chiny).  

 

W ramach programu Erasmus dr Kamil Zajączkowski był stypendystą na Wydziale Nauk 

Społecznych i Politycznych Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania).  

 

 

6. Informacje dotyczące najważniejszych działań oraz osiągnięć popularyzujących 

naukę i przybliżające społeczeństwu wiedzę z różnych dziedzin nauki (np. na Festiwalu 

Nauki, Pikniku Naukowym radia BIS, które obejmują różne formy aktywności jak 

wykłady, warsztaty, pokazy, wystawy, itp.) oraz wskazanie osób z wyboru zasiadających 
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w towarzystwach naukowych, kulturalnych oraz Komitetach PAN (wraz z zajmowaną 

przez nie funkcją/stanowiskiem) 

 

Wygłoszone wykłady:  

 

Dr hab. Bogdan Góralczyk 

- Wykład publiczny pt. „Węgierskie wybory” w Węgierskim Instytucie Kultury, 2 marca 

2010 r.; 

- Wykład publiczny pt. „Chiński Feniks. Polityka wewnętrzna i zagraniczna ChRL w XXI 

wieku), Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 9 marca 2010 r. (wspólnie z dr. D. 

Mierzejewskim); 

- Wykład publiczny pt. „Tajlandia – czemu ciągle niespokojna”, Studenckie Koło Naukowe 

Spraw Zagranicznych, AGH Warszawa 16 marca 2010 r., 

- Wykład „Globalny kryzys gospodarczy a nowy ład międzynarodowy: rosnąca rola 

„wschodzących rynków” wygłoszony podczas Forum Ekonomicznego Polska-Chiny, Kraków 

13 kwietnia 2010 r.; 

- Wykład publiczny pt. „Birma/Myanmar: piękna, nieszczęsna, samotna”, Muzeum Azji i 

Pacyfiku, Warszawa 27 kwietnia 2010 r.; 

- Wykład pt. „A world transformed: Global Shift of Power”, podczas seminarium „A world 

transformed. Global challenges from the perspective of Poland”, Centrum Stosunków 

Międzynarodowych, Warszawa 21 maja 2010 r., 

- Wykład pt. „Chiny w XXI wieku” w Instytucie Sobieskiego, Warszawa 24 maja 2010 r., 

- Wykład „Polityka energetyczna Chin” podczas panelu organizowanego przez ISP PAN pt. 

„Globalne uwarunkowania zaopatrzenia w gaz i ropę”, Warszawa 17 czerwca 2010 r. 

 

Pracownicy CE UW są członkami min:  

 

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Wspólnotami Europejskimi (PECSA), prof. 

Dariusz Milczarek, prof. Andrzej Harasimowicz, dr Artur Adamczyk , dr Olga Barburska 

(członkowie); 

Rady Programowej kwartalnika „Nowa Europa” (Natolin), członek rady programowej, prof. 

Andrzej Harasimowicz; 

Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych (Warszawa) prof. Wojciech Sadurski; 

Rady Programowej Centrum Stosunków Międzynarodowych (Warszawa), prof. Wojciech 

Sadurski; 

Rady Programowej Obserwatorium Wolności Prasy Fundacji Helsińskiej (Warszawa), prof. 

Wojciech Sadurski; 

Rady Programowej Centre for Minority Issues (Niemcy), prof. Wojciech Sadurski; 

Międzynarodowego Stowarzyszenia 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); 

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

Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN, prof. Paweł Kozłowski (wiceprzewodniczący); 

Rady Naukowej PTE, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN – prof. Paweł Kozłowski członek; 
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Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

Międzynarodowego Centrum Badań i Analiz (International Centre for Research and Analysis 

(ICRA), dr Wojciech Gagatek (współpracownik); 

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

współpracownik); 

Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Académie internationale du droit 

comparé) w Paryżu, prof. Wł. Czapliński (członek stowarzyszony); 

Komitetu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego do spraw Uznania/Nieuznania, prof. Wł. 

Czapliński (przewodniczący Komitetu ILA); 

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

Komisji arbitrażowej ICC Poland (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby 

Handlowej), dr Jana Planavova–Latanowicz. 

 

Rad Redakcyjnych następujących pism: 

 

“European Law Journal” – prof.  Wojciech Sadurski (członek komitetu redakcyjnego); 

“Philosophy, Politics and Economics” – prof. Wojciech Sadurski (członek komitetu 

redakcyjnego); 

Serii wydawniczej: ”Law and Philosophy Library” - prof. Wojciech Sadurski (członek 

komitetu redakcyjnego); 

“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); 

„Europejski Przegląd Sądowy” - prof. Władysław Czapliński (członek komitetu 

redakcyjnego); 

“Czech Yearbook of International Law” - prof. Władysław Czapliński (członek komitetu 

redakcyjnego); 

“Chinese Journal of International Law” - prof. Władysław Czapliński (członek komitetu 

redakcyjnego); 

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

 

Pracownicy Centrum Europejskiego biorą ponadto udział w redagowaniu periodyków 

wydawanych przez CE: kwartalnika „Studia Europejskie” oraz rocznika „Yearbook of Polish 

European Studies”.  

 

Prowadzą działalność ekspercką 

 

Dr hab. Bogdan Góralczyk  

Przygotowuje ekspertyzy dla Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ; bierze udział w 

pracach komisji przygotowującej projekt tzw. rozdziału europejskiego w Konstytucji RP; 

udział w sesji VI Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w konferencji rewizyjnej 

Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Napisał ekspertyzę dla MSZ pt. Zbliżenie 

polityczne i gospodarcze ChRL z Tajwanem. Implikacje dla interesów państw UE, w tym 

Polski, Międzynarodowe implikacje chińskiego modelu rozwojowego. Bierze udział w pracach 
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Grupy Refleksyjnej przy ministrze spraw zagranicznych i przygotował raportu nt Rola i 

zadania Akademii Dyplomatycznej (scenariusze jej dalszego działania), napisany wspólnie z 

prof. J. Sułkiem. 

 

Prof. dr hab. Władysław Czapliński 

Przygotował 4 ekspertyzy dla Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ; brał udział w 

pracach komisji przygotowującej projekt tzw. rozdziału europejskiego w Konstytucji RP, a 

także w w sesji VI Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w konferencji rewizyjnej 

Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

 

Od kilku lat Centrum prowadzi wykłady, a także organizuje ogólnopolski konkurs na temat 

wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych. 

 

Założone przez studentów Centrum Europejskiego Forum Europejskie, działając we 

współpracy z Samorządem Studentów CE i Muzeum Powstania Warszawskiego, 

zorganizowało 7 publicznych debat poświęconych tematyce integracji europejskiej z udziałem 

takich gości jak m.in. prof. Michał Kleiber, prof. Roman Kuźniar czy prof. Leszek 

Balcerowicz. 

 


