Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego
w roku 2015
1. Syntetyczny opis badań naukowych
Działalność naukowo-badawcza w Centrum Europejskim UW prowadzona była w
2015 r. w trzech podstawowych obszarach:
1.1. Pierwszy, najszerzej badany obszar obejmował zagadnienia z zakresu różnorodnych
międzynarodowych aspektów integracji europejskiej.
W Centrum Europejskim kontynuowane były trwające od kilku lat prace nad realizacją
pierwszoplanowego zadania badawczego pt. „Rola Polski w kształtowaniu wschodniego
wymiaru integracji europejskiej”. Jego zasadniczym celem jest badanie, w jakim zakresie i
z jaką efektywnością Polska bierze udział w przygotowaniu oraz realizacji polityki
wschodniej Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Partnerstwa Wschodniego. W badaniach
brane były pod uwagę rozmaite uwarunkowania, zwłaszcza geopolityczne i ekonomiczne,
wynikające z możliwości Polski oraz sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej
naszych wschodnich sąsiadów, w tym zwłaszcza Ukrainy.
Badaniami tymi zajmował się zespół składający się przede wszystkim z prof. Dariusza
Milczarka oraz doc. Olgi Barburskiej, wspieranych w razie potrzeby przez innych
pracowników CE. Kontynuowali oni prowadzone w poprzednich latach badania poświęcone
różnorodnym aspektom funkcjonowania polityki wschodniej UE, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału Polski w przygotowaniu założeń i realizacji tej polityki.
Główne efekty badań w tym zakresie przedstawiały się następująco:
- prof. Milczarek i doc. Barburska wspólnie przygotowali rozdział The Eastern Policy of the
European Union - a Challenge for Poland’s Foreign Policy w pracy zbiorowej: Facing the
Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and
Inclusive Growth (EuInteg) (Warsaw 2015);
- prof. Milczarek opracował dwa rozdziały w pracach zbiorowych: The Role of Poland in
Shaping the European Union’s Eastern Policy w: The European Union and Poland. Problems
and Achievements (Warsaw 2015) oraz More Gains or Losses? Review of the European
Union’s Eastern Policy w: European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?
(Warsaw 2015), jak również artykuł Polska jako kreator polityki wschodniej Unii
Europejskiej („Studia Europejskie”).
- doc. Barburska opublikowała artykuł Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii
Europejskiej („Studia Europejskie”) oraz razem z dr Kamilem Zajączkowskim przygotowali
artykuł Ukrainian Crisies – European and Polish Perspectives („Calcutta Historical
Journal”).
Dodatkowo doc. Olga Barburska kontynuowała prowadzone w poprzednich latach
badania dotyczące historycznego ujęcia międzynarodowych aspektów procesów integracji
europejskiej, zwłaszcza w kontekście udziału w nich Polski w przeszłości oraz współcześnie
jako państwa członkowskiego UE. Rezultatem badań było opracowanie razem z prof.
Milczarkiem monografii pt. Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective
(Warsaw 2015) oraz rozdziału Poland’s Membership in the European Union: Genesis and
Experiences w pracy zbiorowej: Poland in the European Union – Ambitions and Possibilities
(Warsaw 2015). Doc. Barburska kontynuowała również prace nad przygotowaniem swojej
rozprawy habilitacyjnej.
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Kolejny temat prowadzony w ramach badań nad międzynarodowymi aspektami
integracji europejskiej dotyczył międzynarodowej roli Polski jako państwa
członkowskiego Unii Europejskiej. W badaniu brano pod uwagę różnorodne implikacje
dotyczące efektywności wykorzystania potencjału, jakim dysponuje nasz kraj (z racji
położenia geopolitycznego, zdolności gospodarczo-społecznych, tradycji historycznych,
działań dyplomacji itp.) w kontekście znaczenia Polski jako państwa członkowskiego UE.
Głównym efektem tych badań była publikacja dwóch wspomnianych wyżej prac
książkowych wydanych w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Centra studiów nad
Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”, prowadzonego we współpracy z
innymi jednostkami naukowymi z Polski i z zagranicy dzięki grantowi Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.
Pierwszą pracą była monografia autorstwa doc. Olgi Barburskiej i prof. Dariusza
Milczarka pt. Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective (Warsaw
2015). Zasadniczym celem tej pracy jest ukazanie roli Polski w procesach integracji
europejskiej najpierw w ujęciu historycznym (na tle dziejów naszego kraju), a następnie w
kontekście współczesnej ewolucji Unii Europejskiej. Szczególny nacisk został przy tym
położony na prezentację dorobku Polski jako państwa członkowskiego UE.
Drugą książką była praca zbiorowa pod redakcją doc. Artura Adamczyka i dra Kamila
Zajączkowskiego pt. Poland in the European Union – Ambitions and Possibilities (Warsaw
2015). Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie, w jaki sposób członkostwo w Unii
Europejskiej wpływa na nasz kraj, a także kompleksowe omówienie pozycji i roli Polski w
UE na tle najważniejszych osiągnięć i wyzwań pojawiających się obecnie w procesach
integracji europejskiej.
Pracownicy CE przygotowali następujące rozdziały do powyższej publikacji:
- prof. Dariusz Milczarek: Foreign and Security Policy of Poland as a Member State of the
European Union;
- prof. Bogdan Góralczyk, Poland in the New Global Economic Order;
- doc. Olga Barburska: Poland’s Membership in the European Union: Genesis and
Experiences;
- doc. Artur Adamczyk: Poland’s Role in the Institutional System of the European Union;
- dr Kamil Zajączkowski: Polish Development Aid for Asia;
- dr Przemysław Dubel: The Regional Policy of the European Union as an Instrument
Supporting the Development of the European Market;
- dr Małgorzata Pacek: EU Migration Policy. Implications for Poland;
- mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert: Rebranding Poland Through Culture. Polish Cultural
Diplomacy Towards Asia.
W ramach badań nad międzynarodową rolą Polski jako państwa członkowskiego UE
przygotowano także pracę zbiorową pod redakcją doc. Artura Adamczyka i dra Przemysława
Dubla pt. The European Union and Poland. Problems and Achievements (Warsaw 2015). W
publikacji tej zaprezentowano doświadczenia wynikające z członkostwa Polski w Unii
Europejskiej z uwzględnieniem rozmaitych uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i
zewnętrznych. Szczególny nacisk położony został przy tym na aspekty ekonomiczne i
polityczne oraz w określonej mierze także aspekty społeczne.
Oprócz wspomnianego rozdziału The Role of Poland in Shaping the European
Union’s Eastern Policy autorstwa prof. Dariusza Milczarka, pracownicy CE przygotowali
następujące rozdziały do powyższego dzieła:
- doc. Artur Adamczyk: Cooperation of the Visegrad Group Member Countries within the
European Union: Experiences and Challenges for Poland;
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- dr Przemysław Dubel: Poland in the European Union. A Decade of Successes or Problems?
From the Perspective of the Use of EU Funds;
- dr Kamil Zajaczkowski: Poland’s Membership in the EU and Global Challenges. Selected
Issues (współautorstwo z dr Martą Pachocką).
Następnym tematem prowadzonym w ramach badań nad międzynarodowymi
aspektami integracji europejskiej była rola i znaczenie Unii Europejskiej jako uczestnika
stosunków międzynarodowych. Zagadnienie to było badane przede wszystkim w kontekście
ewolucji roli, pozycji i znaczenia UE we współczesnym świecie, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk kryzysowych widocznych w sferze politycznej, prawnoinstytucjonalnej i gospodarczej w ramach Unii Europejskiej.
Głównym efektem badań w tym zakresie było przygotowanie pracy zbiorowej pod
redakcją prof. Bogdana Góralczyka pt. European Union on the Global Scene: United or
Irrelevant? (Warsaw 2015). W pracy zawarta jest analiza kryzysów wewnątrz Unii
Europejskiej oraz próba nakreślenia w tym kontekście roli UE na scenie globalnej. Analiza ta
ma przede wszystkim charakter politologiczny i z zakresu stosunków międzynarodowych, z
uwzględnieniem ekonomii i prawa międzynarodowego/unijnego.
Oprócz wspomnianego rozdziału More Gains or Losses? Review of the European
Union’s Eastern Policy autorstwa prof. Dariusza Milczarka, pracownicy CE przygotowali
następujące rozdziały do powyższego dzieła:
- prof. Bogdan Góralczyk: Preface oraz The Crises of 2008 and 2014 and the New Role of the
European Union on the Global Scene;
- dr hab. Wojciech Gagatek: The Economic and Financial Crisis in the Light of Theories of
European Integration;
- dr Artur Adamczyk: The Mediterranean Region – Great Challenges for the European
Union;
- dr Kamil Zajaczkowski: Economic Power of the European Union in the Age of Global
Challenges.
W ramach tematu dotyczącego roli i znaczenia UE jako uczestnika stosunków
międzynarodowych prowadzono dodatkowe badania, których efektem były następujące
publikacje:
- prof. Dariusz Milczarek i dr Kamil Zajączkowski przygotowali dwuczęściowy artykuł:
Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (części 1 i 2)
(„Studia Europejskie”).
- dr Kamil Zajączkowski opublikował dwa artkuły: The EU and the post-2015 Global
Development Agenda (“Journal of European Court of Auditors”) oraz Rozwój i zmiany
klimatu w polityce zewnętrznej UE na przykładzie Afryki („Rocznik Integracji Europejskiej”).
Uzupełnieniem badań w tej dziedzinie były prace koncentrujące się na regionalnym
wymiarze stosunków Unii Europejskiej ze światem zewnętrznym. Badania w tym zakresie
prowadzili następujący pracownicy:
- Prof. Bogdan Góralczyk kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania nad
relacjami UE z Chinami, Turcją i Węgrami, w tym zwłaszcza nad przebiegiem procesów
chińskiej transformacji oraz jej wpływem na sytuację globalną, a także nad międzynarodową
rolą Turcji i Węgier. Efektem tych badań było przygotowanie, oprócz wspomnianych wyżej
prac, kilkunastu publikacji, w tym m.in. dwóch rozdziałów w pracach zbiorowych: Wzrost
znaczenia Azji Wschodniej na scenie globalnej w: Stosunki międzynarodowe. Teoria i
praktyka (Warszawa 2015) oraz Poland and Turkey as Two Rising Powers in the
International System w materiałach pokonferencyjnych: Proceedings of the Symposium on the
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600th Year of Polish-Turkish Relations (Ankara 2015), także szeregu artykułów, w tym m.in.:
New Chinese Foreign Policy Strategy (“Aspen Review. Central Europe”); ‘Wielcy Bracia’
(Rosja - Chiny) („ParaBellum - Niezależny Magazyn Strategiczny”); Powrót Kolosów/Return
of the Giants („Ambasador”); Poland and Hungary after the 2008 Global Crisis
(“Südosteuropa”); Further and Further Away from Brussels (“Aspen Review. Central
Europe”).
Na uwagę zasługują także pionierskie publikacje prof. Bogdana Góralczyka
poświęcone ocenie i analizie stanu polskiej sinologii (w tym m.in. wizerunku Chin oraz
badań nad Chinami w Polsce), obejmujące m.in. dwa rozdziały: Polish Sinology: Reflections
on Individualized Trajectories w zbiorowej pracy pokonferencyjnej: Post-Communist
Sinology in Transformation: Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia
(Hong Kong 2015) oraz Szanghaj - pierwsza metropolia na globie w: Megamiasta
przyszłości: szansa czy zagrożenie rozwoju (Warszawa 2015), jak też artykuł Polish Sinology
- Reflection Paper (“Mongolian Journal of International Affairs”).
- Doc. Artur Adamczyk kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania
dotyczące polityki zagranicznej UE wobec regionów Morza Śródziemnego, Bałkanów i
Europy Środkowej i Wschodniej. Badania były prowadzone zarówno w ujęciu
holistycznym, czyli z perspektywy całej Unii Europejskiej, jak też w ujęciu
fragmentarycznym, poprzez analizę polityk wybranych państw członkowskich UE. Efektem
badań było przygotowanie, oprócz prac wspomnianych wyżej, rozdziału Turkey - A Rising
Power Between Europe and Asia w przytaczanej pracy zbiorowej: Facing the Challenges in
the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive
Growth (EuInteg). Doc. Adamczyk kontynuował także prace nad przygotowaniem swojej
habilitacji.
- Dr Kamil Zajączkowski kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania nad
relacjami UE z krajami rozwijającymi się, w tym zwłaszcza z Afryką Subsaharyjską.
Badania te obejmowały kompleksową analizę pozycji i roli Unii Europejskie we
współczesnym świecie w wymiarze politycznym i gospodarczym, ze szczególnym
uwzględnieniem słabości polityki zagranicznej UE. Rezultatem badań było opublikowanie,
oprócz wspomnianych wyżej prac, rozdziału Economic Relations between the European
Union and Sub-Saharan Africa w przytaczanej pracy zbiorowej: Facing the Challenges in the
European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth
(EuInteg). Dr Zajączkowski finalizował ponadto prace nad przygotowaniem swojej
habilitacji.
Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników
CE była organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie
kolejnych publikacji.
1.2. Kolejny obszar prowadzonych w Centrum Europejskim UW badań obejmował
różnorodne zagadnienia o charakterze prawnym i politycznym.
- Prof. Wojciech Sadurski kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania nad
koncepcją „rozumu publicznego” jako źródle legitymizacji państwa i prawa w demokracji
liberalnej, a także nad zastosowaniem tej koncepcji w odniesieniu do instytucji
ponadnarodowych, takich jak UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Prowadził też
badania nad ideą i praktyką obywatelstwa europejskiego oraz studia porównawcze nad
amerykańskim i europejskim sądownictwem konstytucyjnym. Rezultatami tych badań
były trzy rozdziały w pracach zbiorowych: Obywatelstwo europejskie a legitymacja
demokratyczna Unii Europejskiej w: Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej
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(Warszawa 2015); Rescue Package for Fundamental Rights w: Gebändigte Macht:
Varfassung im europäischen Nationalstaat (Baden-Baden 2015) oraz Constitutional Review
in Europe and in the United States: Influences, Paradoxes, and Convergence w: The
American Exceptionalism Revisited (Rome 2015), a także trzy artykuły w prestiżowych
periodykach naukowych: Supranational Public Reason: On Legitimacy of Supranational
Norm-Producing Authorities (“Global Constitutionalism”); A Response to Daniel Smilov and
Michael Hein (“Southeastern Europe”) oraz Freedom of Religion versus Humane Treatment
of Animals: Polish Constitutional Tribunal’s Judgment on Permissibility of Religious
Slaughter (“European Constitutional Law Review”) przygotowany razem z Aleksandrą
Gliszczyńską-Grabias.
- Prof. Władysław Czapliński kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania
nad problematyką odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia prawa przez
państwa i organizacje międzynarodowe. Dotyczyło to zwłaszcza kwestii zgodności z
prawem międzynarodowym zmian terytorialnych pomiędzy państwami i legalności secesji.
Efektem tych badań była publikacja dwóch rozdziałów: Samostanowienie-secesja-uznanie
(Uwagi na tle inkorporacji Krymu do Federacji Rosyjskiej) w: Państwo i terytorium w prawie
międzynarodowym (Warszawa 2015), a także Immunitet wysokich przedstawicieli państwa w
orzecznictwie MTS w: Ewolucja immunitetów mających swe źródło w prawie
międzynarodowym (Łódź 2014).
- Dr hab. Wojciech Gagatek kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania
dotyczące systemu partyjnego na poziomie europejskim, w tym zwłaszcza roli tzw.
europartii w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w jego funkcjonowaniu. Rozpoczął
również nowe projekty badawcze, poświęcone m.in. teoretycznym wyjaśnieniom genezy,
przebiegu i konsekwencji kryzysu ekonomiczno-finansowego w UE. Efektem tych prac
było opublikowanie wspomnianego rozdziału The Economic and Financial Crisis in the Light
of Theories of European Integration w: European Union on the Global Scene: United or
Irrelevant?. Przygotowywał także książkę Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w
ujęciu Petera Maira oraz pracę nt. roli tzw. nawigatorów wyborczych w różnych wyborach w
Polsce, które to publikacje powinny ukazać się w 2016 r.
- Dr hab. Marcin Olszak kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania nad
zagadnieniem prawa rynku finansowego. Koncentrowały się one na analizie zmian
zachodzących w architekturze instytucjonalnej i regulacyjnej rynku finansowego w UE oraz
ich wpływu na regulację rynku finansowego w Polsce. Rezultatem badań było przygotowanie
rozdziału Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wobec wyzwań regulacyjnych systemu
finansowego w Unii Europejskiej w: Państwo, gospodarka, prawo. Księga dedykowana
Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu… (Białystok 2015), a także przygotowanie dwóch
kolejnych rozdziałów: Wydawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych
dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegrowanego podejścia do
wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym oraz Zintegrowany nadzór finansowy a
ryzyko instytucji finansowych w pracach zbiorowych, które ukażą się w 2016 r.
- Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska w 2015 r. nie prowadziła wprawdzie badań
naukowych ze względu na swój urlop macierzyński, ale doprowadziła do wydania dwóch
publikacji będących rezultatem jej prac w latach poprzednich, obejmujących badania prawnoporównawcze odnoszące się do konsekwencji dla ochrony praw podstawowych jednostek
regulacji prawnych z zakresu zdrowia publicznego i bio-bezpieczeństwa. Pierwsza tych
publikacji to praca zbiorowa pod redakcją dr Dąbrowskiej-Kłosińskiej: Essays in Global
Safety Governance: Challenges and Solutions (Warsaw 2015), w której zamieściła
Introduction, a kolejna praca to rozdział The EU and Transnational Regulation of GMOs:
From Bargaining Impasse to Experimentalist Cooperation? w: Extending Experimentalist
Governance? The EU and Transnational Regulation (Oxford 2015).
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Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników
CE była organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie
kolejnych publikacji.
1.3. Ostatni obszar badań prowadzonych w Centrum Europejskim UW dotyczył szeroko
rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej i kulturowej.
- Prof. Paweł Kozłowski kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania,
rozwijając je i uzupełniając o problematykę związków idei i kultury intelektualnej z myślą
ekonomiczną oraz wyborami dokonywanymi w ramach polityki gospodarczej.
Skoncentrował się na analizie dorobku dwóch wybitnych ekonomistów polskich, zajmujących
się ekonomią rozwoju Polski jako kraju znajdującego się poza centrum gospodarki światowej.
Efekty badań przedstawione zostały w dwóch artykułach: Zdzisław Sadowski – nie tylko z
powodu jubileuszu 90-lecia urodzin („Ekonomista”) i Czesław Bobrowski – osobowość i
ekonomia („Nauka Polska”).
- Dr Agnieszka Chmielewska kontynuowała prowadzone w poprzednich latach
badania nad zagadnieniem „Wpływ przeszłości na przebieg procesów integracyjnych w
Europie - kategorie ‘europejskość’ i ‘narodowość’ w kulturze polskiej – wyobraźnia
społeczna II Rzeczpospolitej”. W ramach tych badań szczególna uwaga została poświęcona
rekonstrukcji poglądów i dyskusji na temat narodowego charakteru wybranych propozycji
artystycznych w oparciu o kwerendy prasowe. Efektem tych badań było przygotowanie
rozdziału Tożsamość narodowa i sztuka: koncepcje ‘kulturalistyczne’ a realia II
Rzeczypospolitej w: Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej
1919-2014 (Toruń 2015). Dr Chmielewska prowadziła także prace nad finalizacją swojej
rozprawy habilitacyjnej.
- Dr Przemysław Dubel kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania
dotyczące wpływu funduszy unijnych na rozwój regionów oraz barier w ich
wykorzystywaniu, które to badania powiązane były m.in. z realizacją projektu „Zmiana
myślenia kluczem do integracji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Efektem tych prac było przygotowanie, oprócz prac
wspomnianych wyżej, dwóch artykułów do „Studiów Europejskich”: Od euroregionu do
europejskiej współpracy terytorialnej oraz Projekt innowacyjny Wellbox w świetle
funkcjonowania polskiego rynku pracy. Dr Dubel kontynuował także prace nad
przygotowaniem swojej habilitacji.
- Dr Mirella Kurkowska zajmowała się badaniem nad wizerunkiem wolnomularstwa
w kinematografii europejskiej i amerykańskiej od czasów filmu niemego po produkcje
najnowsze. Punktem wyjścia do tych badań była analiza pionierskiej pracy Piotra
Cegielskiego Filmowcy w fartuszkach. Masoneria na ekranie, wykazującej m.in. proces
wcielania masońskich stereotypów do repertuaru filmowego. Rezultatem prac było
przygotowanie wspólnie z Jarosławem Kurkowskim artykułu Obraz wolnomularstwa w
kinematografii – uwagi wstępne („Hermaion”, tom pt. Wolnomularstwo w kulturze).
- Mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert kontynuowała prowadzone w poprzednich latach
badania w dwóch obszarach: „Rozwój polityki kulturalnej UE w świetle Europejskiej
Agendy dla Kultury” oraz „Rola kultury w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w
świecie”. W ramach pierwszego obszaru analizowano m.in. zmianę paradygmatu polityki
kulturalnej UE w świetle Europejskiej Agendy dla Kultury, natomiast drugi obszar zajmował
się analizą polskiej dyplomacji kulturalnej w kontekście budowania ‘Marki Polska’ w
świecie. Rezultatem tych badań było opublikowanie, oprócz wspomnianego rozdziału
Rebranding Poland Through Culture. Polish Cultural Diplomacy Towards Asia w: Poland in
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the European Union – ambitions and possibilities, dwóch artykułów: Od Traktatu O Unii
Europejskiej do Europejskiej Agendy dla Kultury – narodziny i rozwój polityki kulturalnej UE
(„Studia Europejskie”) oraz The Polska Brand as Challenge for Polish Cultural Diplomacy.
Old Determinants. New Strategies, (“Yearbook of Polish European Studies”). Mgr
Jurkiewicz-Eckert przygotowuje ponadto swoją rozprawę doktorską.
Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników
CE była organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie
kolejnych publikacji.

2. Najważniejsze osiągnięcia naukowe
2.1. Autorstwo monografii
- Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Past and Present of European Integration. Poland’s
Perspective, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, 183 s.
- Poland in the European Union – Ambitions and Possibilities, eds Artur Adamczyk, Kamil
Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, 236 s.
- European Union on the Global Scene. United or Irrelevant?, ed. Bogdan Góralczyk, Centre
for Europe, University of Warsaw, Warszawa 2015, 278 s.
- Essays in Global Safety Governance: Challenges and Solutions, ed. Patrycja DąbrowskaKłosińska, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2015, 303 s.
- Poland in the European Union. Problems and Achievements, eds Artur Adamczyk,
Przemysław Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, 185 s.
2.2. Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

- Bogdan Góralczyk, Poland and Hungary after the 2008 Global Crisis, “Südosteuropa”, vol.
63, no. 2/2015, ss.319-350 (numer tematyczny: Hungary's Path Toward an Illiberal System,
ed. Andras Inotai);
- Bogdan Góralczyk, The 2008 Crisis and the New Role of the European Union in the Global
Arena, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 16/2013, ss.15-40;
- Bogdan Góralczyk, Polish Sinology - Reflection Paper, “Mongolian Journal of International
Affairs”, vol. 19/2014, ss.87-115;
- Wojciech Sadurski, Supranational Public Reason: On Legitimacy of Supranational NormProducing Authorities, “Global Constitutionalism”, no. 4/2015, ss.396-427;
- Wojciech Sadurski, Freedom of Religion versus Humane Treatment of Animals: Polish
Constitutional Tribunal’s Judgment on Permissibility of Religious Slaughter, “European
Constitutional Law Review”, no. 11/2015, ss.596-608 (współautorstwo z Aleksandrą
Gliszczyńską-Grabias);
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- Wojciech Sadurski, A Response to Daniel Smilov and Michael Hein, “Southeastern
Europe”,vol. 39/2015, ss.431-436;
- Artur Adamczyk, Macedonia and Her Difficult Neighbours on the Path to the EU,
“Yearbook of Polish European Studies”, vol. 17/2014, ss.209-228 (współautorstwo z
Mladenem Karadzoskim);
- Olga Barburska, Kamil Zajączkowski, Ukrainian Crisies – European and Polish
Perspectives, „Calcutta Historical Journal”, vol. 31 no. 2/2015, ss.32-58;
- Kamil Zajączkowski, The EU and the post-2015 Global Development Agenda, “Journal of
European Court of Auditors”, no. 11, December 2015, ss.8-14;
- Dorota Jurkiewicz-Eckert, The Polska Brand as Challenge for Polish Cultural Diplomacy.
Old Determinants. New Strategies, “Yearbook of Polish European Studies”, vol.17/2014,
ss.259-293.
2.3. Prestiżowe projekty badawcze
Realizowane w 2015 r. w Centrum Europejskim projekty badawcze były
przedsięwzięciami prowadzonymi we współpracy z partnerami zarówno zagranicznymi, jak i
krajowymi. Projekty te prowadzone były albo z udziałem instytucjonalnym Centrum, albo z
indywidualnym udziałem pracowników CE.
2.3.1. Projekty z udziałem instytucjonalnym CE UW
- Międzynarodowy projekt badawczy „Facing the Challenges in European Union.
Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth”. Projekt był
realizowany od przełomu lat 2014-2015 w ramach programu „Erasmus + Jean Monnet
Program” przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we
współpracy m.in. z Centrum Europejskim i Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW,
Katedrą Unii Europejskiej im. Jean Monneta i Katedrą Administracji Publicznej Kolegium
Społeczno-Ekonomicznego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej oraz Ośrodkiem
Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsięwzięcie to było
finansowane z grantu Komisji Europejskiej w wysokości 70 tys. euro, jak również
dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. (Kierownikiem projektu była prof.
Ewa Latoszek z SGH, a koordynatorami ze strony CE UW: doc. Artur Adamczyk i dr Kamil
Zajączkowski.)
Głównym celem projektu było zainicjowanie debaty pomiędzy przedstawicielami
różnych środowisk akademickich prowadzącej do zidentyfikowania głównych obszarów
nauczania i badań w zakresie studiów europejskich, jak też opracowania nowego kształtu i
programu tego typu studiów. Uwzględniane miały być przy tym różnorodne uwarunkowania
społeczne, ekonomiczne i polityczne na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym,
wiążące się zmianą generalnych priorytetów rozwoju UE. Jednym z najważniejszych
rezultatów projektu było przeprowadzenie w maju wielkiej konferencji międzynarodowej
poświęconej strategicznym zagadnieniom dotyczącym obszaru badań, nauki i edukacji w Unii
Europejskiej oraz jej państwach członkowskich na rzecz inteligentnego i inkluzyjnego
wzrostu gospodarczego. Efektem konferencji było opublikowanie wspomnianej pracy
zbiorowej: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and
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Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) (Warsaw 2015), do której autorzy z CE
wnieśli swój znaczący wkład.
- Międzynarodowy projekt badawczo-dydaktyczny „Centra Studiów nad Polską i
Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”. Projekt realizowany był w 2015 r.
przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie i Instytut
Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy z siedmioma uniwersytetami azjatyckimi
w: Dehli, Manipalu i Kalkucie (Indie), Pekinie i Xiamen (Chiny), Daegu (Korea Południowa)
oraz Kathmandu (Nepal). Przedsięwzięcie to było finansowane z grantu w wysokości 244 tys.
zł przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. (Koordynator ze strony CE UW: dr
Kamil Zajączkowski.)
Bezpośrednim celem projektu było kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku
Polski poprzez oddziaływanie na opinię publiczną i społeczeństwo państw Azji, a w tym w
szczególności na studentów i środowiska akademickie państw azjatyckich. Długofalowym
celem było doprowadzenie do ewentualnego powstania nowych Centrów Studiów nad Polską
i Europą Środkową na uczelniach partnerskich. Realizacji tych celów służyły: cykle 15
godzinnych wykładów oraz spotkania i seminaria z przedstawicielami biznesu i środowisk
opiniotwórczych, w tym miejscowych mediów. (Zajęcia prowadził m.in. prof. Bogdan
Góralczyk.) W ramach projektu przygotowano również dwie wspomniane pozycje książkowe:
Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective autorstwa doc. Olgi
Barburskiej i prof. Dariusza Milczarka oraz Poland in the European Union – Ambitions and
Possibilities pod redakcją doc. Artura Adamczyka i dra Kamila Zajączkowskiego.
- Międzynarodowy projekt badawczy ANR CURRICULA: „The Cultural Crucible:
The Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape”.
Projekt, finansowany ze środków francuskiej instytucji Agence Nationale de Recherche,
przewidziany jest na lata 2014-2017 i ma być realizowany przez wspomniane dalej
konsorcjum sześciu ośrodków naukowych z Europy i USA, w skład którego wchodzi
Centrum Europejskie UW. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota JurkiewiczEckert.)
Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań i kierunków przemian współczesnych
miejskich praktyk kulturalnych realizowanych przez tradycyjne instytucje kultury, takie jak
teatry, opery, muzea i filharmonie. Badane mają być konteksty i sposoby funkcjonowania
tych instytucji w ich relacjach z odbiorcami, a także założenia i sposoby realizacji polityk
miejskich wspierających rozwój sektora kultury jako czynnika stymulującego rozwój
społeczno-ekonomiczny miast i mającego wpływ na wzrost ich atrakcyjności (jako miejsca
rozwoju turystyki, inwestycji, pracy czy osiedlania się). Na realizację projektu składają się
badania typu case study (w tym badania jakościowe i ilościowe, wywiady, analizy), warsztaty
zakończone międzynarodowym kolokwium oraz publikacja raportu końcowego i monografii z
udziałem autorów z CE.
- Międzynarodowy projekt badawczy CURRICULA EUROPAE: „The Cultural
Crucible: the Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals
Landscape - European Policies and Advent Effects”. W 2015 r. Centrum Europejskie
zaangażowało się w przygotowanie wniosku i dokumentacji do tego projektu, który ma być
realizowany przez francuską instytucję Centre National de Recherches Scientifiques przy
udziale siedmiu innych europejskich ośrodków naukowych w ramach omawianego dalej
konsorcjum. Przedsięwzięcie ma być finansowane z grantu Komisji Europejskiej w
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wysokości 324 tys. euro w ramach programu Horyzont 2020 i tzw. wezwania REFLECTIVESOCIETY-2015. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.)
Celem projektu jest zbadanie zależności i wpływu unijnej polityki kulturalnej na
rozwój tradycyjnych miejskich instytucji kultury (takich jak m.in. teatr, muzeum, biblioteka),
ze szczególnym uwzględnieniem flagowego programu UE: Europejskiej Stolicy Kultury
(ESK). Zadaniem grupy badaczy z CE było przygotowanie metodologii i przeprowadzenie
wieloaspektowej analizy funkcjonowania i dynamiki zmiany pod wpływem ESK wybranych
instytucji kultury w dwóch miastach: Krakowie i Wrocławiu. Projekt ma być realizowany za
pomocą m.in. innowacyjnych badań jakościowych i ilościowych. Wniosek o jego przyjęcie
jest wciąż rozpatrywany.
- Międzynarodowy projekt badawczy pod roboczą nazwą „Transnational Europe:
new constellations of solidarity and the <refugee crisis>”. W 2015 r. Centrum Europejskie
zaangażowało się w realizację projektu, którego inicjatorem był berliński Uniwersytet
Humboldta pod którego auspicjami projekt ten jest prowadzony. Wśród jednostek
uczestniczących, oprócz CE UW, są jeszcze trzy uniwersytety z Austrii, Czech oraz Węgier.
W celu realizacji projektu wszystkie te jednostki utworzyły omawiane dalej konsorcjum
naukowe pod nazwą „Central Network“. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: dr Anna
Ostrowska.)
Celem projektu jest zainicjowanie badań nad specyficznymi problemami
wynikającymi z obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie Środkowej, wiążącymi się
przede wszystkim z kryzysem imigracyjnym. Z problemami tymi wprawdzie borykają się
głównie Niemcy i Austria, ale mają one także wpływ na sytuację w pozostałych państwach
członkowskich UE z tego regionu. Wśród uczestników znajduje się m.in. znany badacz
węgierski prof. Gyorgy Csepeli oraz prof. Magdalena Nowicka z Uniwersytetu Humboldta,
prowadząca wielki projekt badań na migracjami w Europie pt. TRANSFORmIG.
W ramach projektu przewidziana jest organizacja seminariów (pierwsze odbyło się w
grudniu w Berlinie, następne odbędzie w Pradze) oraz prowadzenie prac badawczych. Dla ich
ułatwienia została stworzona platforma cyfrowa (Media repository), zapewniająca wzajemną
komunikację pomiędzy uczestnikami konsorcjum.
- Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy „Azerbaijan – European Charm of
the Orient”. Projekt ten został zainicjowany przez stronę azerbejdżańską w 2015 r. i jest
realizowany pod auspicjami prezydenta Republiki Azerbejdżanu we współpracy z
Uniwersytetem Warszawskim, przy wiodącym udziale Centrum Europejskiego. (Kierownik
naukowy ze strony CE UW: dr hab. Danuta Chmielowska i doc. Olga Barburska.)
Projekt ma na celu przybliżenie i upowszechnienie wśród odbiorców europejskich, w
tym przypadku wśród Polaków, problematyki dotyczącej zagadnień kulturalnych,
społecznych, politycznych i gospodarczych tego kraju, a także nawiązywanie wszechstronnej
współpracy azerbejdżańsko-polskiej, zwłaszcza o charakterze naukowo-akademickim. Udział
w projekcie ze strony CE obejmuje aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
(pierwsza odbyła się w październiku w Warszawie), wyjazdy studyjne oraz organizację cyklu
wykładów dla studentów polskich prowadzonych przez pracowników Centrum
Europejskiego.
- Projekt badawczo-dydaktyczny „Akademia Młodego Europejczyka”. Projekt jest
realizowany od szeregu lat przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
(PECSA) we współpracy z Centrum Europejskim UW w ramach programu edukacyjnego
Narodowego Banku Polskiego oraz programu „Jean Monnet Lifelong Learning Programme”
finansowanego przez Komisję Europejską. (Kierownicy naukowi ze strony CE UW: doc.
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Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.)
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ogólnej nt. procesów integracji europejskiej,
zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej dotyczącej nowych wyzwań społecznogospodarczych stojących przed Unią Europejską (pełna realizacja Jednolitego Rynku,
funkcjonalnie Unii Gospodarczej i Walutowej itp.). Projekt jest skierowany do szerokiego
grona odbiorców w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w sumie kilku tysięcy osób). Realizowany jest za
pośrednictwem różnych działań, m.in. prowadzenia zajęć i wykładów przez kadrę akademicką
stowarzyszoną w PECSA, w tym organizowanie tele-wykładów (tzw. webinariów),
przygotowywania materiałów dydaktycznych, organizowania konferencji i konkursów dla
młodzieży.
- Projekt badawczo-wydawniczy dotyczący wsparcia potencjału naukowego
pracowników CE. Zainicjowany rok wcześniej i kontynuowany w 2015 r. projekt
prowadzony jest przez Centrum Europejskie oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania
Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w
Kielcach. (Koordynator ze strony CE UW: dr Kamil Zajączkowski.)
Projekt ten przewiduje udzielanie przez Stowarzyszenie KOPIPOL wsparcia
finansowego (możliwego dzięki opłatom uzyskiwanym na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych) dla czasopism naukowych wydawanych przez Centrum
Europejskie: kwartalnika „Studia Europejskie” oraz rocznika „Yearbook of Polish European
Studies”. Tego rodzaju wsparcie, udzielane w formie honorariów autorskich, przyczynia się w
znaczący sposób do podnoszenia i ugruntowania poziomu merytorycznego wspomnianych
periodyków.
2.3.2. Projekty z indywidualnym udziałem pracowników CE UW
prof. Bogdan Góralczyk
- Międzynarodowy projekt badawczy „Sinology on the Global Arena”. Realizatorem
tego wieloletniego i szeroko zakrojonego projektu są National Taiwan University oraz
Chinese Academy of Social Science. Góralczyk brał udział w pracach badawczych oraz
uczestniczył w dwóch konferencjach międzynarodowych w Pekinie (październik) i Rzymie
(grudzień).
- Projekt badawczy „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”, realizowany pod
patronatem Prezydenta RP w latach 2012-2015 przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz finansowany przez m.in. Narodowy Bank
Polski, PZU i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W ramach tego wielkiego projektu,
obejmującego łącznie dziewięć różnych przedsięwzięć badawczych, prof. Góralczyk
przygotował m.in. wspomniany rozdział Szanghaj - pierwsza metropolia na globie w pracy
zbiorowej: Megamiasta przyszłości: szansa czy zagrożenie rozwoju (Warszawa 2015).
- Wspomniany międzynarodowy projekt badawczy „Centra Studiów nad Polską i
Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”, w ramach którego prof. Góralczyk
wygłosił cykl wykładów pt. Central Europe and Poland in new geoeconomic and geopolitical
order odbywający się na uniwersytetach w Xiamen (Chiny) i Manipalu (Indie).
prof. Wojciech Sadurski
- Międzynarodowy projekt badawczy na temat legitymizacji organizacji
ponadnarodowych, realizowany przez konsorcjum „Intercourts” kierowane przez
Uniwersytet w Oslo. Jednym z głównych rezultatów ma być przeprowadzenie wielkiej
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międzynarodowej konferencji naukowej w Berlinie w lipcu 2016 r., której pokłosiem będzie
praca zbiorowa. Prof. Wojciech Sadurski jest jednym z trzech koordynatorów tego projektu.
dr Kamil Zajączkowski
- Projekt badawczy „Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne uwarunkowania
oraz przesłanki wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości rozwojowych
krajów afrykańskich przez polską gospodarkę”. Projekt był przewidziany na lata 20132015 i realizowany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs 4 Panel HS4) w wysokości ok. 55 tys. euro. (Kierownik projektu: prof. Tomasz S.
Rynarzewski.) Udział dra Zajączkowskiego obejmował przygotowanie publikacji z zakresu
tematyki projektu, zorganizowanie cyklu seminariów metodologicznych oraz udział w
konferencjach międzynarodowych poświęconych temu zagadnieniu.
mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
- Wspomniany międzynarodowy projekt badawczy ANR CURRICULA: „The
Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Insitutions in the Cultural
Capitals Landscape”, w ramach którego mgr Jurkiewicz-Eckert była zaangażowana przede
wszystkim jako koordynatorka prac przygotowawczych do fazy analityczno-badawczej
całego przedsięwzięcia.
- Wspomniany międzynarodowy projekt badawczy „The Cultural Crucible: the
Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape European Policies and Advent Effects”, w ramach którego mgr Jurkiewicz-Eckert brała
udział jako członek grupy badawczej CE UW oraz koordynator wykonawczy polskiej części
projektu notyfikowany we wniosku do Komisji Europejskiej.
2.4. Udział w konsorcjach naukowych
W 2015 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.
2.4.1. 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 École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS). Ze strony polskiej w skład Zespołu, powołanego z inicjatywy CE UW oraz
kierowanego przez jego pracowników, wchodzą jeszcze cztery instytuty Uniwersytetu
Warszawskiego: Instytut Historyczny, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii i Instytut Kultury
Polskiej. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.)
Zespół ma za zadanie inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych
przedsięwzięć naukowych w różnych dziedzinach oraz nawiązywanie wymiany kadr
akademickich. Dotychczas w ramach działalności Zespołu odbyło się kilkanaście wykładów i
interdyscyplinarnych seminariów naukowych.
- W rezultacie zaangażowania się we wspomniany międzynarodowy projekt badawczy
ANR CURRICULA: „The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Insitutions
in the Cultural Capitals Landscape” Centrum Europejskie kontynuowało w 2015 r. swoje
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zaangażowanie w prace konsorcjum międzynarodowego realizującego ten projekt. W jego
skład wchodzą renomowane instytucje akademickie i naukowe z Europy oraz Stanów
Zjednoczonych, w tym paryska École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre
National de Recherche Scientifique, uniwersytety w Awinionie, Glasgow i Michigan, a także
Instytut Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr
Dorota Jurkiewicz-Eckert.)
W ramach prac badawczych prowadzonych przez konsorcjum dokonywane są analizy
porównawcze dotyczące funkcjonowania klasycznych miejskich instytucji kulturalnych w
warunkach zmian społeczno-kulturowych zachodzących w miastach europejskich.
- W wyniku zaangażowania się we wspomniany międzynarodowy projekt badawczy
CURRICULA EUROPAE: „The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of
Institutions in the Cultural Capitals Landscape - European Policies and Advent Effects”
Centrum Europejskie zaangażowało się w 2015 r. w prace konsorcjum międzynarodowego
mającego realizować ten projekt. W jego skład wchodzi, oprócz CE UW, sześć instytucji
zajmujących się badaniami naukowymi i działalnością kulturalną, w tym m.in. uniwersytety
w Umea (Szwecja) i Padwie (Włochy), francuski Centre National de la Recherche
Scientifique, czeska Akademia Etnologiczna oraz Forum d'Avignon Culture Medias
Economie w Awinionie. (Kierownik naukowy ze strony CE UW: mgr Dorota JurkiewiczEckert.)
W ramach prac prowadzonych przez konsorcjum pracownicy Centrum Europejskiego
brali udział w przygotowaniu koncepcji merytorycznej oraz części administracyjno-formalnej
polskiej części projektu.
W 2015 r. w Centrum Europejskim zostało powołane Laboratorium praktyk i
polityk kulturalnych w Europie. Laboratorium stanowi interdyscyplinarną grupą badawczą,
której zadaniem jest prowadzenie studiów i przygotowywanie analiz dla instytucji
odpowiedzialnych za politykę kulturalną na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym i
europejskim. Formuła Laboratorium zakłada szeroką współpracę z przedstawicielami sektora
kultury oraz organizacjami pozarządowymi. (Koordynator naukowy ze strony CE UW: mgr
Dorota Jurkiewicz-Eckert.)
Działalność Laboratorium została zapoczątkowana udziałem jego uczestników w
opracowaniu polskiej części wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie przeprowadzenia
wspomnianego projektu „The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of
Institutions in the Cultural Capitals Landscape - European Policies and Advent Effects”.
- W rezultacie zaangażowania się we wspomniany międzynarodowy projekt badawczy
„Transnational Europe: new constellations of solidarity and the <refugee crisis>” w 2015 r.
Centrum Europejskie brało udział w tworzeniu międzynarodowego konsorcjum pod nazwą
„Central Network“. Oprócz przedstawicieli CE UW w jego skład wchodzą naukowcy z
berlińskiego Uniwersytetu Humboldta (który był inicjatorem przedsięwzięcia i pod którego
auspicjami ono funkcjonuje), Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze
oraz Uniwersytetu Elötvös Lorand (ELTE) w Budapeszcie. (Kierownik naukowy ze strony
CE UW: dr Anna Ostrowska.)
Zespół ma za zadanie inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych
przedsięwzięć naukowych, w tym m.in. przygotowanie wspólnych publikacji oraz organizację
seminariów, z których jedno już się odbyło.
- W wyniku zaangażowania się Centrum Europejskiego w międzynarodowy projekt
badawczy „Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in
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local elections in UK” (zrealizowany w 2012 r.) zbudowana została międzynarodowa sieć
naukowa badająca postawy wyborcze oraz przemiany polityczno-społeczne zachodzące
wśród Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. W skład tej sieci wchodzą, oprócz CE UW,
brytyjskie uniwersytety w Loughborough i Leicester, rzymski uniwersytet „Sapienza”,
placówki niemieckie: Uniwersytet Humboldta i Instytut Maxa Plancka, Instytut Nauk
Ekonomicznych PAN oraz litewska organizacja pozarządowa MyPolitiq. (Kierownik
naukowy ze strony CE: dr Agata Dziewulska.)
W 2015 r. Centrum Europejskie kontynuowało zaangażowanie w działalność tej sieci,
jak również w przedsięwzięcie stanowiące uzupełnienie powyższej inicjatywy, tj. sieci
naukowej „VAA-RESEARCH.NET”, skupiającej naukowców z całej Europy zajmujących
się badaniem i rozwojem technologii VAA w UE. Przejawem tego było m.in. wspomniane
dalej wystąpienie dra hab. Wojciecha Gagatka na Kongresie Politologii w Krakowie.
- W 2015 r. Centrum Europejskie kontynuowało działalność polsko-tureckiej sieci
naukowej, powstałej rok wcześniej na podstawie zainicjowanej przez CE umowy w
dziedzinie współpracy akademickiej, naukowej i kulturalnej zawartej pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Istambule, wieloletnim partnerem Centrum
w projektach badawczych i dydaktycznych. (Koordynator ze strony CE: mgr Dorota
Jurkiewicz-Eckert.)
Celem konsorcjum jest m.in. poszerzanie współpracy o nowe dziedziny: studia
europejskie, stosunki międzynarodowe i nauki polityczne, jak również rozwinięcie wymiany
kadr naukowych w ramach stypendiów typu „visiting professor”’, szersze wykorzystanie
partnerskich sieci współpracy oraz rozszerzenie możliwości aplikowania o międzynarodowe
projekty badawcze i szkoleniowe w ramach funduszy europejskich.
- W rezultacie prowadzenia w poprzednich latach kilku projektów badawczych
wspólnie z partnerami ukraińskimi, Centrum Europejskie kontynuowało w 2015 r. prace nad
powstaniem polsko-ukraińskiej sieci naukowej skupiającej naukowców z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz kilku uczelni z Ukrainy, w pierwszym rzędzie z Instytutu Integracji
Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. (Kierownicy
naukowi ze strony CE: doc. Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.)
Celem funkcjonowania sieci jest zacieśnianie więzi instytucjonalnych pomiędzy
uczestnikami konsorcjum, rozwijanie wspólnych badań naukowych oraz prowadzenie
wymiany kadry akademickiej i studentów.
- W 2015 r. Centrum Europejskie kontynuowało działania zmierzające do powołania
do życia polsko-rosyjskiej sieci naukowej. Możliwość taka pojawiła się podczas realizacji
wcześniejszych projektów naukowo-badawczych prowadzonych z partnerami ukraińskimi.
Pomimo niesprzyjającej atmosfery politycznej w stosunkach Polska-Rosja, gotowość do
nawiązania współpracy naukowej i wymiany kadr akademickich wyraziły władze
uniwersytetu w Kazaniu; wciąż trwają negocjacje na ten temat także z innymi uczelniami
rosyjskimi. (Kierownik naukowy ze strony CE: dr Kamil Zajączkowski.)
2.4.2. Udział indywidualny pracowników CE UW
Pracownicy Centrum Europejskiego ponadto uczestniczyli
następujących międzynarodowych konsorcjach naukowych.

indywidualnie w
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- prof. Bogdan Góralczyk
- Udział w Międzynarodowym Konsorcjum „Globus” przy Uniwersytecie w
Kolonii (Niemcy). Zajmuje się ono badaniem najnowszych trendów w polityce i gospodarce
światowej, ze szczególnym naciskiem na analizę procesów globalizacyjnych i integracyjnych,
szczególnie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W skład konsorcjum wchodzą naukowcy z
Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin.
- Udział w międzynarodowym konsorcjum naukowym „Asia-Pacific CEO
Association Worldwide” (APCEO). Konsorcjum to, skupiające naukowców i biznesmenów
z całego świata, prowadzi kompleksową działalność informacyjną i badawczą dotyczącą
szeroko rozumianej problematyki kontynentu azjatyckiego, w tym zwłaszcza relacji Chin ze
światem zewnętrznym.
- dr hab. Wojciech Gagatek
- Udział w sieci naukowej „European Parties Elections & Referendums Network”
(EPERN), której działalność koordynuje brytyjski Uniwersytet w Sussex. Badania mają na
celu wszechstronną analizę systemu partyjnego i wyborczego w Unii Europejskiej. Sieć
zajmuje się m.in. organizacją konferencji i sympozjów oraz publikowaniem i recenzowaniem
prac naukowych.
- Pełnienie funkcji eksperta i współpracownika European Union Democracy
Observatory (EUDO) oraz Observatory on Political Parties and Representation (OPPR)
z siedzibą we Florencji. Centra te zajmują się analizą procesów reprezentacji i demokracji w
Unii Europejskiej (w zakresie zbliżonym do zadań EPERN).
- Udział w Europejskim Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR) jako członek
grupy „ECPR Standing Group on Political Parties”, zajmującej się w ramach tej organizacji
sprawami dotyczącymi badań nad partiami politycznymi.
- dr Agnieszka Chmielewska
- Współpracownik sieci badawczej Study Platform on Interlocking Nationalisms
przy Uniwersytecie w Amsterdamie, finansowanej przez Netherlands Organization for
Scientific Research. Celem prac jest opublikowanie w Internecie, a później w wersji
książkowej, encyklopedii przedstawiającej różne przejawy europejskiego nacjonalizmu
kulturowego w XIX wieku pt. Encyclopedia od Romantic Nationalism in Europe. Efektem
naukowym jest opracowanie przez dr Chmielewską elektronicznego hasła: Visual Arts:
Polish.
- dr Agnieszka Chmielewska i mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
- Udział w pracach wspomnianego międzynarodowego konsorcjum, które
przygotowało wniosek do projektu „The Cultural Crucible: the Reorganization and
Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape - European Policies and
Advent Effects”.
- mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
- Udział w pracach wspomnianego międzynarodowego konsorcjum, które realizuje
projekt „The Cultural Crucible: the Reorganization and Renewal of Institutions in the
Cultural Capitals Landscape”.
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2.5. Prestiżowe konferencje i seminaria naukowe organizowane przez CE UW
2.5.1. Konferencje i seminaria międzynarodowe
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Facing the Challenges in European
Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth
(EuInteg)”, zorganizowana m.in. przez Centrum Europejskie UW w ramach wspomnianego
projektu naukowego o tym samym tytule i przy udziale tych samych organizatorów,
Warszawa; 14–15 maja 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Geopolityczne znaczenie Azerbejdżanu
dla Europy”, zorganizowana przez Centrum Europejskie UW oraz Departament Stosunków
Międzynarodowych azerbejdżańskiej Rady ds. Państwowego Wsparcia dla Organizacji
Pozarządowych; Warszawa, 28 października 2015 r.;
- V międzynarodowa konferencja naukowa „Poland in Asia – The Role of the
Higher Education in Public Diplomacy Conference”, zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie i Instytut Stosunków
Międzynarodowych UW w ramach wspomnianego projektu „Centra Studiów nad Polską i
Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”; Warszawa, 16 listopada 2015 r.
2.5.2. Konferencje i seminaria krajowe
- Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy bezpieczeństwa we wschodnim
sąsiedztwie Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych, Instytut
Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
Centrum Europejskie UE, Fundację Konrada Adenauera i Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej; Lublin, 23 kwietnia 2015 r.;
- IX Ogólnopolska Konferencje Naukowa „Europa pod napięciem. Interesy i
ekonomia - Wojna i terroryzm - Migracje i religie”, zorganizowana przez Centrum
Europejskie UE, Samorząd Studentów CE UW, Koło Naukowe Europa Nova, Centrum
Debaty Publicznej i Stowarzyszenie Akademickie Centrum Europa; Warszawa, 24 kwietnia
2015 r.;
- Seminarium naukowe „Migracje w Europie i w Polsce: za czy przeciw? Fakty
oraz interpretacje”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW; Warszawa, 7 grudnia
2015 r.
2.6. Przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową
Różnego rodzaju przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową były prowadzone
w 2015 r. zarówno przez Centrum Europejskie UW, jak też przez poszczególnych jego
pracowników.
2.6.1. Przedsięwzięcia podejmowane przez CE UW
- Wnosząc wkład w obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego Centrum
Europejskie kontynuowało zainicjowane w 2013 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Filmoteka
Aktywnego Człowieka”. Zainicjowane i prowadzone przez dr Mirellę Kurkowską
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przedsięwzięcie to obejmuje organizowanie cyklu spotkań z filmami oraz ich twórcami w
formie paneli dyskusyjnych, wykładów, seminariów i warsztatów filmowych, ukazujących
szerokie społeczne i historyczne konteksty prezentowanych zagadnień. W 2015 r.
zorganizowano „Dzień Górski na UW” pod nazwą „Góry mój wybór”. (Wydarzenie to na
stałe wpisało się w kalendarz uniwersytecki - następne zaplanowane jest na listopad 2016 r.)
W jego ramach m.in. odbyły się pokazy wybranych filmów nagrodzonych na
Międzynarodowym Festiwalu Spotkań z Filmem Górskim Zakopane 2015, a następnie debaty
na ich temat.
Przeprowadzono cykl spotkań z wybitnymi twórcami kultury i sztuki podczas
Festiwalu Filmów NieZwykłych w Sandomierzu (kwiecień- maj), a w trakcie jego trwania
zorganizowano warsztaty „Poza Kadrem” dla studentów UW, których rezultatem było
wydanie publikacji popularno-naukowej pod redakcją dr Kurkowskiej pt. NieZwykłe
Inspiracje Spoza Kadru (Sandomierz‒Warszawa 2015).
W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zorganizowano akcję popularyzacji działań
edukacyjnych Centrum Europejskiego oraz całego Uniwersytetu Warszawskiego (maj).
- W kwietniu oraz maju 2015 r. odbył się cykl wykładów pod nazwą „Europa wczoraj i dziś”, mających na celu promocję dorobku naukowo-badawczego oraz działalności
dydaktycznej prowadzonej w Centrum Europejskim. Wykłady te były skierowane zarówno do
młodzieży licealnej i studentów, jak też do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Wykładowcami byli pracownicy CE UW: doc. Olga Barburska, doc. Artur Adamczyk oraz dr
Kamil Zajączkowski.
2.6.2. Przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników CE UW
prof. Bogdan Góralczyk
- Stały komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w
mediach elektronicznych, m.in. w TVN Biznes i Świat, TOK FM, Polskim Radio i radio
internetowe PR24.
prof. Wojciech Sadurski
- Autor regularnie ukazujących się artykułów w „Gazecie Wyborczej” i innych
czasopismach oraz blogów na portalu NaTemat.pl; uczestnik programów w Radio TOK FM.
prof. Paweł Kozłowski
- Uczestnik konferencji popularno-naukowej „Kultura i jej współczesne zagrożenia”
zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) i
Towarzystwo Kultury Świeckiej, podczas której prof. Kozłowski wygłosił prelekcję na
tytułowy temat (marzec).
dr hab. Danuta Chmielowska
- Uczestniczka programów informacyjnych i publicystycznych w różnych mediach
elektronicznych i prasowych.
doc. Jana Planavova-Latanowicz
- Arbiter w trzech prestiżowych konkursach arbitrażowych, których głównym celem
jest popularyzacja wiedzy i umiejętności w zakresie alternatywnych form rozstrzygania
sporów prawnych, czyli kształtowanie umiejętności prawniczych w postępowaniu przed
sądem polubownym. W konkursach biorą udział m.in. studenci prawa z Polski i całego świata
oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy. Konkursy te przybierają różne formy, jak np.
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symulacja rozprawy przed składem orzekającym lub też ocena pozwu oraz odpowiedzi na
pozew.
W 2015 r. doc. Planavova-Latanowicz była arbitrem w trzech edycjach tego typu
konkursów: konkursie „The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot”, będącym najstarszym i najbardziej prestiżowym międzynarodowym konkursem w
zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego; Konkursie Arbitrażowym „Lewiatan”
(organizowanym przez Sąd Arbitrażowy Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan)
oraz V Warszawskim Turnieju Arbitrażowym, będącym częścią międzynarodowego konkursu
arbitrażowego w zakresie arbitrażu inwestycyjnego.
doc. Olga Barburska i doc. Artur Adamczyk
- Wykładowcy w ramach wspomnianego cyklu wykładów „Europa - wczoraj i dziś”
na temat dorobku naukowego i działalności dydaktycznej CE UW (kwiecień – maj).
dr Kamil Zajączkowski
- Stały komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w
mediach elektronicznych, m.in. w Polskim Radio, TVP info, TVN24, TVN24bis, Polsat news,
Polsat news2, jak również wykładowca w ramach wspomnianego cyklu wykładów „Europa wczoraj i dziś”.
dr Agnieszka Chmielewska
- Uczestniczka comiesięcznego seminarium w zakładzie Socjologii Teoretycznej oraz
Zespole Socjologii i Antropologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
prowadzonego przez prof. Joannę Kurczewską.
dr Przemysław Dubel
- Organizator projektu mającego na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej i
społecznej osób bezrobotnych na terenie województwa mazowieckiego. W ramach projektu
zostało uruchomione Centrum Integracji z Rynkiem Pracy, w którym zrealizowano szkolenia
m. in. z: pracy zespołowej, zawodoznawstwa, komunikacji interpersonalnej, zarządzania
rynkiem pracy i elastycznych form zatrudnienia.
dr Mirella Kurkowska
- Organizatorka (oprócz wspomnianych przedsięwzięć w ramach obchodów 200-lecia
UW) spotkań z aktorami i reżyserami filmowymi (m.in. z Krzysztofem Zanussim) oraz
warsztatów teatralnych dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
- Prowadząca od wielu lat zajęcia na tematy kulturalne dla Uniwersytetu Otwartego
UW, nagradzana kilkakrotnie nagrodami dla najlepszego wykładowcy.

3. Nagrody i wyróżnienia
W grudniu 2015 r. rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyznał nagrodę
zespołową stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt. 10 lat
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy” (Warszawa 2014), w której
doc. Artur Adamczyk zamieścił rozdział: 10 lat Polski w UE - wpływ na politykę wschodnią
UE.
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4. Wykaz konferencji, seminariów i debaty naukowych
W 2015 r. Centrum Europejskie oraz jego pracownicy zaangażowani byli w rozmaite
przedsięwzięcia naukowe, obejmujące różnego typu konferencje, seminaria czy debaty o
zasięgu krajowym, jak i zagranicznym. Przejawy tego rodzaju aktywności prezentuje
poniższa lista (ułożona w ujęciu chronologicznym wskazuje rodzaj przedsięwzięcia oraz
pracowników CE i formy ich zaangażowania).
4.1. Przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat jako loża. Obecność wolnomularstwa w
kulturze ‒ dawniej i dziś” towarzyszącej wystawie „Masoneria. Pro publico bono”; dr
Mirella Kurkowska – referat: „Wolnomularstwo w kinematografii europejskiej”, Warszawa,
11 stycznia 2015r.;
- Konferencja naukowa na wydziale prawa Uniwersytetu Yale (USA) poświęcona książce
Fragile Democracies Samuela Issacharoffa; prof. Wojciech Sadurski był jednym z czterech
zaproszonych komentatorów tej książki, New Haven, 20 lutego 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „The Case of Crimea in the Light of International
Law: Its Nature and Implications”, zorganizowana przez Centrum Porozumienia PolskoRosyjskiego i Instytut Prawa Polskiej PAN; prof. Bogdan Góralczyk - prowadzenie panelu
„Problems of the Use of Force - Aggression and Armed Attack”; Warszawa, 19-20 marca
2015 r.;
- Seminarium w ramach wyjazdu LLP Erasmus w paryskiej École des Hautes Études en
Sciences Sociales; mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert – wykład: „The EU Cultural Policy and
Polish Cultural Diplomacy in Context of National Branding through Culture”; Paryż, 22-28
marca 2015 r.;
- Międzynarodowe seminarium naukowe „India, Europe and Pakistan”, zorganizowane przez
School of International Studies i Jean Monnet Chair w Jawaharlal Nehru University, Europe
Area Studies Programme i Ambasadę RP w Indiach; dr Kamil Zajączkowski - referat:
„Pakistan in the EU policy”; New Delhi, 2 marca 2015 r.
- Międzynarodowe seminarium naukowe „India and Central Europe”, zorganizowane przez
Jean Monnet Chair w Jawaharlal Nehru University, Instytut Polski oraz Ambasady RP,
Czech, Słowacji i Węgier w Indiach; dr Kamil Zajączkowski – referat: „Poland and the
Ukranian Crisis”, New Delhi, 3 marca 2015 r.;
- Międzynarodowe seminarium „Journée d’études“ w ramach wspomnianego projektu ANR
CURRICULA: „The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Institutions in the
Cultural Capitals Landscape”, zorganizowane przez École des Hautes Études en Sciences
Sociales; mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert – referat: „The Polska Brand as a Challenge for
Polish Cultural Diplomacy. Old Determinants and New Strategies”, Marsylia, 25 marca 2015
r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Is there a New Middle East? Reshaping of the
geopolitical situation in the region”, zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych oraz Pracownię Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu
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Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Danuta Chmielowska - referat: „Demokratyzacja
kultury tureckiej w latach 1923-1938”, Toruń, 27-28 marca 2015 r.;
- 20. Międzynarodowe Sympozjum Folkloru Tureckiego; dr hab. Danuta Chmielowska –
referat: „Wspomnienia dwóch polskich lekarek wysłanych przez rząd Austrii do Bośni w XIX
w.”, Skopje, 7-9 maja 2015 r.;
- Międzynarodowe seminarium naukowe „Polish and Greek experiences after financial crisis
in Europe”, zorganizowane przez School of Social, Economic and Political Sciences,
University of Crete; doc. Artur Adamczyk – referat: „Poland’s foreign policy in the time of
European crisis”, Rethymnon, 14 maja 2015 r.;
- Międzynarodowe seminarium naukowe „Polish and Greek experiences after financial crisis
in Europe”, zorganizowane przez School of Social, Economic and Political Sciences,
University of Crete; dr Przemysław Dubel – referat: „ EU Funds – The Polish experience”,
Rethymnon, 14 maja 2015r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Facing the Challenges in European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”,
zorganizowana m.in. przez Centrum Europejskie UW w ramach wspomnianego projektu
naukowego o tym samym tytule i przy udziale tych samych organizatorów; dr Kamil
Zajączkowski – prowadzenie panelu „EU and Emerging Markets”; prof. Bogdan Góralczyk
– udział w tym panelu i referat: „China as an Emerging Market”, Warszawa, 15 maja 2015 r;
- Międzynarodowe forum „Warsaw-Beijing Forum”; prof. Bogdan Góralczyk – referat
wprowadzający oraz wykład: „Chinese Model of Development and Its Global Implications”,
Warszawa, 20 i 27 maja 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Polsko-niemieckie idee dla progresywnej
gospodarki”, zorganizowana przez Fundacje Ebertha; prof. Paweł Kozłowski – referat:
„Pełne zatrudnienie i polityka rynku pracy”, Warszawa, 7 lipca 2015 r.;
- Międzynarodowe seminarium naukowe w ramach cyklu „Berlin Seminar Recht im
Kontext”, zorganizowane przez Wissenschaftskolleg; prof. Wojciech Sadurski - wykład:
„Constitutional Public Reason”, Berlin, 20 lipca 2015r;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „ECPR General Conference”, zorganizowana przez
Uniwersytet w Montrealu; dr hab. Wojciech Gagatek - organizacja panelu „Electoral
Politics in the EU” oraz prezentacja artykułu Party Competition in the EU (2004- 2014):
Conflict and the Collusion Between Political Parties at the European Level, Montreal, 26-29
sierpnia 2015;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „70 lat Umowy Poczdamskiej”, zorganizowana
przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Niemczech; prof. Władysław Czapliński - referat:
„Umowa poczdamska w stosunkach polsko-niemieckich”, Poczdam, 2-3 września 2015 r.;
- Międzynarodowe seminarium naukowe „Western Balkan in the Process of European
Integration”, zorganizowane przez University St. Kliment Ohridski w Bitola (Macedonia);
doc. Artur Adamczyk – referat: „Poland’s role in the institutions of the European Union”,
Bitola, 10 września 2015 r.;
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- Wykłady na Uniwersytecie w Manipalu (Indie); prof. Bogdan Góralczyk – wykłady na
temat: „European Union on the Global Scene” (w ramach wspomnianego projektu „Centra
Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”), Manipal, 14-18
września 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt
wspólnoty?”, zorganizowana przez Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu
Wrocławskiego; mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert - referat: „Kontynuacja czy nowe otwarcie?
Europejska Agenda dla Kultury i polityka kulturalna UE po 2007 roku”, Wrocław, 18-19
września 2015.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Societies and cultures in transition”,
zorganizowana przez Centrum Języka Chińskiego i Kultury oraz Instytut Środkowego i
Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Beijing Foreign Studies University oraz
Instytut Konfucjusza; prof. Bogdan Góralczyk - keynote speech oraz referat zamykający:
„New Chinese Model of Development: Origins and Consequences", Kraków, 24 września
2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Geopolityczne znaczenie Azerbejdżanu dla
Europy”, zorganizowana przez Centrum Europejskie UW; doc. Olga Barburska - referat:
„Zaangażowanie Azerbejdżanu w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej” oraz
doc. Artur Adamczyk - referat: „Współpraca Turcji i Azerbejdżanu w rozwiązywaniu
problemów międzynarodowych”, Warszawa, 28 października 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „European development aid after 2015”,
zorganizowana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; dr Kamil Zajączkowski –
prezentacja artykułu The EU and the post-2015 Global Development Agenda dla „Journal of
the European Court of Auditors”, Luksemburg, 19-22 października 2015 r.;
- Doroczna konferencja międzynarodowa zorganizowana przez German Southeast Asian
Center of Excellence for Public Policy and Good Governance; prof. Wojciech Sadurski keynote speaker oraz wykład: „Ideology, Liberalism and Public Reason”, Bangkok, 23-25
października 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectual History of International China Studies:
Communication and Conversations”, zorganizowana przez Chinese Academy of Social
Science i National Taiwan University; prof. Bogdan Góralczyk – referat: „Polish and
Hungarian Sinology: Parallel Lives”, Pekin, 29 października 2015 r.;
- Wykład w Institute of European Studies w Chinese Academy of Social Science; prof.
Bogdan Góralczyk - wykład: „European Union on the Global Scene”, Pekin, 3 listopada
2015r.;
- Wykłady na Uniwersytecie w Xiamen (Chiny); prof. Bogdan Góralczyk - wykłady: „EU in
the New Global Order” oraz „China in the New Global Order” (w ramach wspomnianego
projektu „Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na uniwersytetach azjatyckich”),
Xiamen, 20 listopada 2015r.;
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- Międzynarodowa konferencja naukowa „Entrepreneurship for the XXI century - images and
perspectives”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania UW; dr Przemysław Dubel referat: „Barriers to entrepreneurship development - the results of studies based on completed
projects”, Warszawa, 27 listopada 2015 r.;
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Comparative Epistemologies for Thinking China”,
zorganizowana przez rzymski Uniwersytet La Sapienza; prof. Bogdan Góralczyk - referat:
„A Polish Ambassador of the Chinese Emperor", Rzym, 1 grudnia 2015 r.;
- Cykl wykładów na Uniwersytecie w Rydze zorganizowanych przez Centre for European and
Transition Studies; dr Kamil Zajączkowski – wykłady na temat: „EU Energy Diplomacy
with Third Countries”, Ryga, 14-18 grudnia 2015 r.,
- Warsztaty naukowe „Transnational Europe: new constellations of solidarity and the
<refugee crisis>”, zorganizowane przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie w ramach
wspomnianego projektu o tym samym tytule i przy udziale tych samych organizatorów; dr
Anna Ostrowska – jeden z referatów wprowadzających, Berlin, 18 grudnia 2015 r.
4.2. Przedsięwzięcia krajowe
- Konferencja naukowa zorganizowana przez Europejską Akademię Dyplomacji; prof.
Bogdan Góralczyk - referat: „Chiny jako mocarstwo globalne”, Warszawa, 9 stycznia 2015
r.;
- Konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię im. Leona Koźmińskiego; prof.
Bogdan Góralczyk - referat: „Nowa chińska strategia: Co na to UE i świat zewnętrzny”,
Warszawa, 25 lutego 2015 r.;
- Seminarium „UE na scenie globalnej - prezentacja tomu” zorganizowane przez Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; prof. Bogdan Góralczyk i dr hab. Wojciech
Gagatek – wystąpienia wprowadzające, Warszawa, 4 marca 2015 r.;
- Konferencja popularno-naukowa „Kultura i jej współczesne zagrożenia”, zorganizowana
przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) i Towarzystwo Kultury Świeckiej; prof.
Paweł Kozłowski - prowadzenie i prelekcja na tytułowy temat, Warszawa, 13 marca 2015 r.;
- Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie
Unii Europejskiej”, zorganizowana m.in. przez Centrum Europejskie UW w ramach
wspomnianego przedsięwzięcia o tym samym tytule i przy udziale tych samych
organizatorów; prof. Dariusz Milczarek – referat wprowadzający, doc. Olga Barburska –
referat: „Kryzys czy kres partnerstwa strategicznego UE-Rosja?” oraz doc. Artur Adamczyk
– referat: „Polityka Grupy Wyszehradzkiej wobec Ukrainy”, Lublin, 23 kwietnia 2015 r.;
- Wykład w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej zorganizowany przez Koło Studenckie;
prof. Bogdan Góralczyk – wykład: „Chiny i ich nowa strategia: nowy hegemon?”,
Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.;
- Seminarium naukowe „Czym jest współpraca rozwojowa? Różne perspektywy ujęcia
tematu”, zorganizowane przez Fundację Schumana; dr Kamil Zajączkowski –
wprowadzenie do dyskusji i prowadzenie obrad, Warszawa, 9 maja 2015 r.;
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- Seminarium naukowe „The Future of the EU Internal Market”, zorganizowane przez
Kolegium Gospodarki Światowej i Jean Monnet Chair Szkoły Wyższej Handlowej w
Warszawie; doc. Artur Adamczyk – wystąpienie na temat: „Rola instytucji UE w
kształtowaniu Wspólnego Rynku UE”, Warszawa, 24 czerwca 2015 r.;
- III Ogólnopolski Kongres Politologii; dr hab. Wojciech Gagatek – współorganizacja
panelu „Nawigatory wyborcze (Voting Advisory Applications: VAA) - metody, aplikacje,
wyniki” oraz prezentacja artykułu Dylematy tworzenia nawigatorów wyborczych na
przykładzie projektów EU Profiler i euandi, Kraków, 22-24 września 2015 r.;
- Wykład inauguracyjny podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Centrum
Europejskim UW; dr hab. Marcin Olszak - wykład: „Konstytucja RP wobec wyzwań
regulacyjnych systemu finansowego w Unii Europejskiej”, Warszawa, 29 września 2015 r.;
- IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych (Allerhand Financial Regulations
Summit 2015 - FINREG 2015), zorganizowany przez Instytut Allerhanda pod patronatem
m.in. Ministerstw Sprawiedliwości i Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego
Banku Polskiego, Krajowej Izby Radców Prawnych i Związku Banków Polskich; dr hab.
Marcin Olszak – wprowadzenie i moderacja sesji: „Prawo rynków finansowych - przegląd
stanu regulacji sektora finansowego”, Warszawa 14-15 października 2015 r.;
- Konferencja naukowa „Czy kryzys cywilizacyjny: Dokąd zmierza Europa?”, zorganizowana
przez Komitet Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; prof. Bogdan Góralczyk referat: „Unia Europejska: kryzys wielopoziomowy - i co dalej?”, Jabłonna /Warszawy, 6
listopada 2015 r.;
- Ogólnopolska konferencja naukowa „Uchodźcy: kryzys przerasta Unię?”, zorganizowana
przez Instytut Europeistyki UW; doc. Artur Adamczyk – udział w panelu „Kryzys
uchodźczy - wartości europejskie vs. interesy państw członkowskich” oraz referat: „Ewolucja
polityki migracyjnej Grecji”, Warszawa, 7-8 grudnia 2015 r.;
- Seminarium naukowe „Migracje w Europie i w Polsce: za czy przeciw? Fakty oraz
interpretacje”, zorganizowane przez Centrum Europejskie UW; doc. Artur Adamczyk –
referat: „Kryzys uchodźczy w Europie – greckie doświadczenia”, Warszawa, 7 grudnia 2015
r.

5. Wykaz publikacji pracowników CE UW zamieszczony w PBN
- Wykaz w załączeniu.

6. Wykaz czasopism naukowych wydawanych przez CE UW
Recenzowane czasopisma naukowe, zarejestrowane, przygotowywane w całości i wydawane
przez Centrum Europejskie UW, uzyskujące odpowiednią liczbę punktów według klasyfikacji
ministerialnej oraz redagowane przez pracowników CE UW:
- Kwartalnik „Studia Europejskie” uzyskujący 12 pkt. i redagowany przez:
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- redaktor naczelny: doc. Artur Adamczyk;
- zastępcy redaktora naczelnego: doc. Olga Barburska i dr Kamil Zajączkowski.
- Rocznik „Yearbook of Polish European Studies” uzyskujący 10 pkt. i redagowany przez:
- zastępca redaktora naczelnego: dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska.

Osoba odpowiedzialna
za przygotowanie sprawozdania

Małgorzata Augustynowicz

Dyrektor CE UW

prof. UW, dr hab. Dariusz Milczarek

Załączniki:
- wykaz publikacji pracowników CE UW zamieszczony w PBN
- wykaz tematów badawczych prowadzonych w ramach BST
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