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Sprawozdanie z działalności naukowej  
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego  

w roku 2016 
 
 
1. BADANIA NAUKOWE  
 

Działalność naukowo-badawcza w Centrum Europejskim UW (CE UW) prowadzona 
była w 2016 r. na wielu poziomach i wielowymiarowo:  

• Zrealizowano (realizuje się) 6 międzynarodowych projektów badawczych. 
• W ramach badań statutowych i własnych prowadzono badania nad 

interdyscyplinarnością i multidyscyplinarnością studiów europejskich w czterech 
podstawowych obszarach.  

• W sumie w 2016 r. opublikowano 4 monografie, w tym jeden e-book, a także 40 
artykułów naukowych w punktowanych czasopismach naukowych oraz 19 
rozdziałów w książkach. Część tego została wydana w języku angielskim, a także 
zagranicą, m.in. w USA, Niemczech, na Ukrainie, w Macedonii, Chinach, Hong 
Kongu, instytucjach europejskich (Europejski Trybunał Obrachunkowy).  

• Prowadzone badania są nierozerwalnie związane z kształceniem studentów w CE 
UW. Potwierdził to w swojej opinii (raporcie) Zespół Oceniający Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej (PKA) , który odbył wizytację CE UW w listopadzie 2016 roku.  
 
 

1.1. MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE   
 

1. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”. Projekt 
realizowany od 2014 r. przez CE UW we współpracy z Instytutem Integracji 
Europejskiej i Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Iwana Franki. Finansowanie ze środków własnych Lwowskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki i CE UW. 

2. „CURRICULA: The Cultural Crucible. The Reorganizati on and Renewal of 
Institutions in the Cultural Capitals Landscape”. Projekt realizowany jest przez 
międzynarodowe konsorcjum kierowane przez École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (Centre Norbert Elias w Marsylii). Projekt jest finansowany ze środków 
francuskiej Agence Nationale de Recherche w okresie od października 2014 r. do 
października 2017 roku.  

3. „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s 
Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement” (nr 
projektu 574518-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE), realizowany w latach 2016–2019 i 
współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu „Jean Monnet Centre 
of Excellence” Programu Erasmus+. 

4. „ Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and 
Responsibilities” (nr projektu 575176-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-SUPPA), 
realizowany w latach 2016–2019 i współfinansowany przez Komisję Europejską w 
ramach działania „Jean Monnet Support to Associations” Programu Erasmus+ 

5. „L'Académie du Jeune Européen 2 (AJE) – Akademia Młodego Europejczyka 2”. 
Numer projektu/umowy: 575302-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-PROJECT. Finansowany 
z programu: Erasmus+ Programme, Jean Monnet Activities, Jean Monnet Project 
„Policy Debate with Academic World”, Call for proposals 2016 – EAC/A04/2015. 
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6. „Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową”. Grant Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji 
publicznej 2016” (nr umowy: BDG-242/2016 z 14 kwietnia 2016 r.). Okres realizacji 
projektu od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2016 roku.  
 
 

1.1.1. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems” 
 
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań nad różnorodnymi przejawami 

funkcjonowania polityki wschodniej Unii Europejskiej (UE), ze szczególnym 
uwzględnieniem zarówno udziału Polski w przygotowaniu założeń i realizacji tej polityki, jak 
też skali i form zaangażowania Ukrainy w procesy integracji z UE. Kierownik naukowy ze 
strony CE UW: doc. dr Olga Barburska. 

 
Wdrażanie projektu w 2016 r. 

a) wydanie monografii autorstwa O. Barburskiej i prof. dr hab. Dariusza Milczarka pt. 
Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces? (Warszawa 2014), 
przetłumaczonej następnie na język ukraiński i noszącej tytuł: Schidnij wektor 
zowniszcznoj politiki ES: zdobutki ta problemi (Lviv 2016);  

b) organizacja międzynarodowej konferencji naukowej na Lwowskim Uniwersytecie 
Narodowym im. Iwana Franki, 12 maja 2016 r. (udział ze strony CE UW: 
D. Milczarek, O. Barburska, dr Kamil Zajączkowski, doc. dr Artur Adamczyk); 

c) międzynarodowe seminarium naukowe pt. How to Make Stronger and More Effective 
Foreign Policy of the EU? na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana 
Franki, 13 maja 2016 r. (udział ze strony CE UW: D. Milczarek, O. Barburska, 
K. Zajączkowski, A. Adamczyk); 

d) międzynarodowe seminarium naukowe pt. Barriers and Prospects for Future 
Enlargements of the EU organizowane przez CE UW i Technische Universitat 
Chemnitz, 25 maja 2016 r., Warszawa (udział ze strony CE UW: O. Barburska, 
A. Adamczyk); 

e) konferencja międzynarodowa pt. Strategiczne partnerstwo w czasie kryzysu (z okazji 
25-lecia uznania przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości Ukrainy), 
2 grudnia 2016, Lwów (udział ze strony CE UW: K. Zajączkowski); 

f) seminarium międzynarodowe pt. Ukraina w polityce wschodniej UE w dobie kryzysu: 
strategiczne partnerstwo czy niespełnione nadzieje?, 12 grudnia 2016, Warszawa, 
(udział ze strony CE UW: O. Barburska, K. Zajączkowski). 
 

1.1.2. „CURRICULA: The Cultural Crucible. The Reorganizati on and Renewal of 
Institutions in the Cultural Capitals Landscape” 
 
W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą następujące instytucje naukowe: z 

Francji: trzy centra regionalne Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHEES), 
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) i Université d’Avignon (UAPV); z 
Wielkiej Brytanii: University of Glasgow; z USA: University of Michigan; ze Szwecji: Umeå 
Universiteit; z Włoch: Universita degli Studi di Padova; z Czech: Etnologicky Ustav 
Akademie Ved Ceske Republiky; z Polski: Centrum Europejskie i Instytut Kultury UW.  
 Głównym celem projektu jest zbadanie uwarunkowań i kierunków przemian 
współczesnych miejskich praktyk kulturalnych realizowanych przez tradycyjne instytucje 
kultury w wybranych miastach europejskich (Europejskich Stolicach Kultury lub miastach 
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kandydatach do tego tytułu) w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-
ekonomicznych. Koordynator ze strony CE UW: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert. 
 
Wdrażanie projektu w 2016 r. 

a) powiązanie efektów badawczych projektu z programem nauczania, m.in. poprzez 
prowadzenie zajęć przez wykładowców z EHESS i CE UW na uczelniach partnerskich 
oraz wykorzystywanie rezultatów badań do przygotowania sylabusów zajęć i 
prowadzenia seminariów na poziomie licencjackim i magisterskim;  

b) wizyta studyjna w Warszawie autorów i koordynatorów projektu: prof. Emmanuela 
Pedlera, dr Eleny Raevskikh i dr Maxime’a Jaffré w dniach 12-15 kwietnia 2016 r. W 
trakcie ich pobytu odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. The Cultural 
Crucible: The Reorganzation and Renewal of Institutions in the Cultural Capital 
Landscapes 

c) udział D. Jurkiewicz-Eckert w międzynarodowej konferencji organizowanej w 
Marsylii przez lidera projektu pt. Policies of the European institutions of culture - 
territorial anchors, history and relationship dynamics w dniu 22 czerwca 2016 r. 
Podczas tej konferencji członkowie konsorcjum z Francji, Włoch, Czech i Polski 
przedstawili dotychczasowe wyniki badań w ramach projektu w formie analizy case 
studies. 
 

1.1.3. „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s 
Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement” 
 
Projekt realizowany jest przez Kolegium Społeczno-Ekonomiczne Szkoły Głównej 

Handlowej przy współudziale CE UW (jako jeden z głównych wykonawców), 
Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (ECSA), Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Kierownik 
projektu: prof. Ewa Latoszek (SGH). Koordynatorzy ze strony CE UW: A. Adamczyk i 
K. Zajączkowski, O. Barburska.  

Celem projektu jest wsparcie działalności powołanego w SGH Centrum Doskonałości 
Jeana Monneta (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics – 
CEWSE). Celem Centrum jest stworzenie platformy współpracy naukowców zajmujących się 
problematyką integracji europejskiej.  
 
Wdrażanie projektu w 2016 r.  

a) CE UW rozpoczęło przygotowania do zorganizowania międzynarodowej 
konferencji pt. European Security and Stability in a Complex Global Order - the 
Case of Neighbourhood Policy, która ma się odbyć w Warszawie w dniu 9 maja 
2017 r. O. Barburska i A. Adamczyk uczestniczyli w przygotowaniu jednego z 
paneli pt. The EU external policy at a crossroads: facing new challenges and 
threats from the East and the Mediterranean region; 

b) rozpoczęcie prac przygotowawczych do wydania monografii zbiorowej 
stanowiącej pokłosie wspomnianej konferencji; 

c) rozpoczęcie przygotowań do zorganizowania międzynarodowego 
interdyscyplinarnego seminarium dla doktorantów pt. Global agenda for external 
action, które ma się odbyć 25 maja 2017 r. O. Barburska uczestniczy w tych 
przygotowaniach, m.in. organizując wizytę doktorantki z Lwowskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. 
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1.1.4. „ Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and 
Responsibilities” 
 
Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej 

(PECSA) przy współpracy m.in.: CE UW. Kierownik projektu: dr Marta Pachocka (SGH). Ze 
strony CE UW jednymi z głównych wykonawców są: A. Adamczyk, K. Zajączkowski, 
O. Barburska.  

Głównym celem projektu jest zwiększenia roli i znaczenia jednostek uczestniczących 
w projekcie (w tym CE UW) jako jednostek propagujących wiedzę i badania nad procesami 
integracji europejskiej, której działalność ma obejmować nie tylko Polskę, ale także pozostałe 
państwa Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Partnerstwa Wschodniego oraz inne państwa 
kandydujące do członkostwa w UE. 
 
Wdrażanie projektu w 2016 r.  

a) rozpoczęcie przygotowań do zorganizowania międzynarodowego seminarium 
(roundtable debate) pt. Rola wartości europejskich w obliczu wyzwań społecznych, 
gospodarczych i politycznych, które ma się odbyć 26 maja 2017 r.;   

b) rozpoczęcie przygotowań do wydania pierwszego numeru e-czasopisma „The 
Review of European Affairs”, funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego pełni 
A. Adamczyk, redaktora tematycznego K. Zajączkowski, a w Radzie Naukowej 
Czasopisma jest prof. dr hab. Bogdan Góralczyk. 
 

1.1.5. „L'Académie du Jeune Européen 2 – Akademia Młodego Europejczyka 2 
(AME2)”  
 

 Projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) z obszaru 
edukacji nieformalnej realizowany w latach 2016-2018, który ma za zdanie wypełnić lukę w 
zakresie równego dostępu uczniów z małych miast i wsi do wiedzy o procesach integracji 
europejskiej. Dzięki projektowi AME2 otrzymają oni taką samą możliwość startu w dorosłe 
życie, jak ich rówieśnicy z dużych ośrodków. Koordynatorzy ze strony CE UW: 
A. Adamczyk i K. Zajączkowski  
 
Wdrażanie projektu w 2016 r.   

a) przygotowanie modułów zajęciowych na potrzeby szkoleń (A. Adamczyk i 
K. Zajączkowski); 

b) przygotowanie materiałów do webinariów (A. Adamczyk i K. Zajączkowski); 
c) przygotowanie rozdziałów do książki (przez K. Zajączkowskiego), która została 

zaplanowana jako monografia punktowana. Książka będzie nosiła tytuł Unia 
Europejska: istota, szanse, wyzwania. 

 
1.1.6. „Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową”  

 
 Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (jako 
podmiot uprawniony do składania wniosków) oraz Centrum Europejskie i Instytut Stosunków 
Międzynarodowych UW (jako główni wykonawcy). Partnerami zagranicznymi projektu były 
następujące jednostki naukowe i badawcze z Azji: z Indii – University of Calcutta, Manipal 
University, Jawahralal Nehru University; z Chin – Peking University, Xiamen University, z 
Republiki Korei – Kyungpook National University w Deagu. Koordynator ze strony CE UW: 
K. Zajączkowski. 
Wdrażanie projektu w 2016 r.   
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 a) w ramach projektu wykłady na uczelniach azjatyckich poprowadzili pracownicy 
naukowi CE UW: B. Góralczyk i K. Zajączkowski. Prof. Góralczyk odbył we wrześniu 
tygodniową wizytę w New Delhi, w Jawaharlal Nehru University. Przeprowadził tam 15-
godzinny wykład pt. Central Europe and Poland in new geoeconomic and geopolitical order. 
Natomiast w listopadzie poprowadził w Xiamen University 15-godzinny wykład na temat: 
Poland and Central Europe – from transformations to membership in the EU. Natomiast 
K. Zajączkowski odbył w listopadzie wizytę w Manipal University, gdzie poprowadził zajęcia 
pt. Poland as Emerging Key Player in the European Union. 
 b) w listopadzie 2016 r. zgodnie z harmonogramem projektu (zatwierdzonego przez 
MSZ) odbyła się wizyta w Warszawie 6 koordynatorów z uczelni partnerskich w projekcie z 
Indii, Republiki Korei i Chin w Warszawie. Celem wizyty było omówienie kwestii 
związanych z realizacją programu studiów polskich na uczelniach partnerskich w Azji. Miała 
także miejsce wspólna międzynarodowa konferencja naukowa. 

 
 
1.2. BADANIA W RAMACH BADAŃ STATUTOWYCH I BADAŃ WŁASNYCH, 
OBEJMUJĄCE ZAGADNIENIA W CZTERECH PODSTAWOWYCH OBSZARACH 
 
 
1.2.1. Pierwszy, najszerzej badany obszar obejmował zagadnienia z zakresu różnorodnych 
międzynarodowych aspektów integracji europejskiej 

 
W CE UW kontynuowano prowadzone w poprzednich latach badania poświęcone 

różnorodnym aspektom funkcjonowania polityki wschodniej UE , jej założeń i realizacji 
tej polityki. W badaniach brane były pod uwagę rozmaite uwarunkowania, zwłaszcza 
geopolityczne i ekonomiczne, wynikające z sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej 
naszych wschodnich sąsiadów, w tym zwłaszcza Ukrainy. Badaniami tymi zajmował się 
zespół składający się przede wszystkim z D. Milczarka oraz O. Barburskiej, wspieranych w 
razie potrzeby przez innych pracowników CE. Główne efekty badań w tym zakresie to 
książka: 

• D. Milczarek, O. Barburska, Schidnij wektor zowniszcznoj politiki ES: zdobutki ta 
problemi, Institut jewropiejskoj integracii fakultetu miżnarodnich widnosti 
Lwowskowo nacionalnowo uniwersytetu imieni Iwana Franki, Jewropiejskij Centr 
Warszawskowo Uniwersitetu, Lviv 2016, 156 s. 

 
Niezmiernie ważnym uzupełnieniem tego tematu były kwestie dotyczące dalszego 

rozszerzenia oraz dalszego funkcjonowania i kryzysów wewnątrz UE. W tym kontekście 
należy wyróżnić następujące teksty: 

• A. Adamczyk, Perspektywy rozszerzenia UE [w:] Józef Niżnik (red.) Geopolityczne 
powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego 
ewolucji, Komitet Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium PAN, Warszawa 2016, s. 
109–139; 

• B. Góralczyk, Unia Europejska jako podmiot globalny: ryzyka i szanse [w:] J. Niżnik 
(red.), Geopolityczne powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i 
możliwe kierunki jego ewolucji, Komitet Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium PAN, 
Warszawa 2016, s. 21–43. To pokłosie konferencji zorganizowanej w czerwcu 2016 r. 
przez Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, którego prof. B. 
Góralczyk jest członkiem.  Udział w projekcie praktyków (np. ambasador  M. Prawda) 
i ekspertów akademickich (J. Niżnik, J. Barcz,  J. Czaputowicz i in.). W podtekście 
chodziło o analizę konsekwencji głosowania nad BREXIT.  
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• B. Góralczyk, Europa - powrót Historii (w dziesięciu odsłonach), „Przyszłość. Świat-
Europa-Polska” nr 1/2016, s. 108–128; 

• B. Góralczyk, Axiological Disintegration of the EU? The Case of Hungary, „Yearbook 
of Polish European Studies” vol. 18/2015, s. 81–109. 

• B. Góralczyk, Udział w trzyletnim projekcie PAN Dokąd zmierza Europa?, do 
realizacji w latach 2016-2018 przez Komitet Prognoz "Polska 2000, Plus" przy 
Prezydium PAN, finansowanego m.in. przez Narodowy Bank Polski, PZU i Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne.   

• B. Góralczyk, Udział w trzyletnim (2016-18) grancie NCN "O ekonomicznych 
postawach supremacji gepolitycznej" (nr grantu 2015/17/B/HS5/00486 Główny 
koordynator prof. Tomasz G. Grosse. Uczestnicy: WNPiSM UW, ISP PAN.  

 
Kolejny temat prowadzony w ramach badań nad międzynarodowymi aspektami 

integracji europejskiej dotyczył kształtowania Wspólnej Polityki Migracyjnej UE ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysów uchodźczego i imigracyjnego na tę 
politykę. Przedmiotem badań była analiza sytuacji w krajach pochodzenia uchodźców i 
migrantów oraz ich skutków dla UE i wybranych państw członkowskich. Głównym efektem 
tych badań były artykuły: 

• M. Pacek, Migracje, mobilność, wielokulturowość. Holandia wobec problemów 
migracyjnych, „Studia Europejskie” nr 4/2016, s. 141–159; 

• M. Pacek, European Europe - migration crisis of integration, „Yearbook of Polish 
European Studies” vol. 18/2016, s. 23–34. 
 
Zajmowano się także Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE wobec 

regionów geopolitycznych – śródziemnomorskiego i bałkańskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu kryzysów uchodźczego i imigracyjnego na tę politykę. Badania 
prowadzone były w ujęciu holistycznym, z perspektywy całej UE, jak i w ujęciu 
fragmentarycznym, czyli poprzez analizę polityk wybranych państw basenu Morza 
Śródziemnego (Grecji i Cypru oraz Turcji). W tym zakresie przygotowano następujące 
artykuły:  

• A. Adamczyk, Grecja [w:] K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Uchodźcy w 
Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, Wydawnictwo ASPRA J-R, Warszawa 
2016, s. 325–342; 

• A. Adamczyk, Cypr [w:] K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie 
– uwarunkowania, istota, następstwa, Wydawnictwo ASPRA J-R, Warszawa 2016, s. 
370–384; 

• A. Adamczyk, Albanian Immigrations in Greece: From Unwanted to Tolerated?, 
„Journal of Liberty and International Affairs” no. 1/2016, s. 49–59; 

• A. Adamczyk, Kryzys w kryzysie – społeczne i polityczne następstwa napływu 
migrantów do Grecji, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” zeszyt 
5/2016, s. 265–280; 

• A. Adamczyk, Greek-Turkish Relations. UE and Migration Problem, „Yearbook of 
Polish European Studies” vol. 18/2016, s. 1–22;  

• B. Góralczyk, Turcja Erdoğana: islamizacja, autokracja i antyzachodni dryf, „Instytut 
Idei” nr 11/2016, s. 44–48;  

• D. Chmielowska, Polonya (Lipka) Tatarlari, „Turan Dergisi” nr 29/2016, s. 25–43. 
  

Następnym tematem prowadzonym w ramach badań nad międzynarodowymi 
aspektami integracji europejskiej było bezpieczeństwo UE i jej strategia w tym zakresie. 
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Próbowano określić, jakie wyzwania przyniósł XXI dla systemu bezpieczeństwa. Zwrócono 
uwagę na fakt, iż obecny (dynamiczny) porządek międzynarodowy podważa klasyczny 
podział bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne. Głównym efektem badań w tym 
zakresie było przygotowanie pracy habilitacyjnej: 

• A. Dziewulska, Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla 
strategii bezpieczeństwa UE, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2016. 
Publikacja monograficzna (główne osiągnięcie zgłoszone w procedurze 
habilitacyjnej). 

 
Prowadzono także badania nad rolą i znaczeniem Unii Europejskiej jako uczestnika 

stosunków międzynarodowych. Badania te obejmowały kompleksową analizę pozycji i roli 
UE we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem słabości polityki 
zagranicznej (zewnętrznej) UE. Uzupełnieniem badań w tej dziedzinie były prace 
koncentrujące się na regionalnym wymiarze stosunków Unii Europejskiej ze światem 
zewnętrznym , a także międzynarodowej roli Polski jako państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Główne efekty badań w tym zakresie przedstawiały się następująco: 

• K. Zajączkowski, EU development assistance: its origin, evolution and functions, 
[e-book], European Court of Auditors, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg 2016, 40 s.; 

• O. Barburska, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i 
metodologiczne, „Studia Europejskie” nr 3/2016, s. 9–41; 

• O. Barburska, Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach 
międzynarodowych jako ‘soft power’, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 
10/2016, s. 335–351; 

• K. Zajączkowski, Polska na wschodzących rynkach Afryki Subsaharyjskiej na 
przykładzie RPA, „Afryka” nr 43/2016, s. 93–120. 

 
             B. Góralczyk, który jest politologiem i sinologiem, nadal prowadził swoje badania 
nad Azją Wschodnią oraz Chinami, w tym w kontekście ich relacji z UE, Europą 
Środkową i Polską. W 2016 r. wydał:  Polish Sinology: Reflections on Individualized 
Trajectories [in:] Chih-yu Shih (Ed.), Sinology in Post-Communist States. Views from the 
Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia, The Chinese University of Hong Kong 2016, 
s. 159–188. To pierwszy z tomów w ramach cyklu badań nad studiami sinologicznymi i 
wizerunkiem Chin i cywilizacji chińskiej na świecie, zainicjowanego w 2013 r. przez 
National Taiwan University, do którego w roku następnym dołączyła Chińska Akademia 
Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie. To ona w roku 2017 wyda następny tom w tym cyklu. 
Autor jest jedynym obywatelem RP uczestniczącym w tym wieloletnim projekcie. 
 B. Góralczyk autor: Beyond the “New Normal” [in:] EU - China Relations. New 
Directions, New Priorities, Friends of Europe, Brussels 2016, s. 28–30. Tekst w tomie 
okolicznościowym wydanym przez znany brukselski think-tank, zaprezentowany przy okazji 
kolejnego szczytu ekspertów (imprezy towarzyszącej dorocznemu szczytowi politycznemu) 
EU-Chiny 18-19 lipca 2016  r. w Haikou na wyspie Hainan w ChRL.  
           B. Góralczyk, Separatyzm na Południu Tajlandii: przykład konfliktu buddyjsko-
islamskiego, w: Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, Red. Andrzej 
Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zandrowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, 
ss. 219-238. To efekt szerokiego, wieloletniego projektu koordynowanego przez KUL. W 
części poświęconej Azji i Afryce, opublikowanej jako pierwsza, wzięło udział 22 ekspertów z 
całej Polski, m.in. M. Lubina, J. Czerep, A. Gil.  
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B. Góralczyk i K. Zajączkowski przygotowali także artykuły naukowe – Ewolucja 
międzynarodowej strategii Chin (1985–2015) i Stosunki wybranych państw Azji z Afryką. 
Studium porównawcze [w:] A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.) Region Azji i Pacyfiku w 
latach 1985–2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, s. 53–73, 593–627. To udział w 
największym tego typu przedsięwzięciu naukowym dotyczącym prezentacji problematyki 
regionu Azji i Pacyfiku w polskiej literaturze fachowej. W projekcie wzięło udział aż 36 
najbardziej znanych polskich badaczy regionu, w tym m.in. E. Haliżak, J. Rowiński, K. 
Gawlikowski, W. Dziak, K. Dmochowski, B. Drelich-Skulska.   

 
1.2.2 Kolejny obszar prowadzonych w Centrum Europejskim UW badań obejmował 
różnorodne zagadnienia o charakterze prawnym i politycznym 
 
• Prof. dr hab. Wojciech Sadurski prowadził badania nad ideą i praktyk ą obywatelstwa 

europejskiego oraz studia porównawcze nad amerykańskim i europejskim 
sądownictwem konstytucyjnym. Rezultatami tych badań były trzy artykuły w 
prestiżowych periodykach naukowych: The Law of Ritual Slaughter and the Principle of 
Religious Equality w „Journal of Law, Religion and State”, No. 3/2016, s. 233–266; 
Transitional Constitutionalism Versus the Rule of Law? w „Hague Journal on the Rule of 
Law”, No. 2/2016, s. 337–355; Comments on Judgements of the Constitutional Tribunal 
in Cases SK 54/13 and K 12/14 w „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 18/2015, 
s. 339–368. 

• Prof. dr hab. Władysław Czapliński kontynuował prowadzone w poprzednich latach 
badania nad problematyką odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia prawa 
przez państwa i organizacje międzynarodowe. Efektem tych badań była publikacja 
dwóch rozdziałów: Article 14. Questions relatives à la validité d’un traité w: La 
Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière des traités: 
commentaire article par article et études thématiques, Bruylant, Bruxelles 2016, s. 529–
539; Customary International Law as a Basis of an Individual Criminal Responsibility w: 
Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach, Brill; Nijhoff, Leiden-
Boston 2016, s. 53–69, a także Recognition and International Legal Personality of Non-
State Actors w „Pécs Journal of International and European Law”, No. 1/2016, s. 7–17. 

• 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. Wynikiem 
badań było przygotowanie książki (w druku) pod redakcją: W. Gagatek, W. Grzybowski-
Walecki, K. Grzybowska-Walecka (red.), Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w 
ujęciu Petera Maira, Kraków-Warszawa 2016.  

• 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 rozdziałów: Wydawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych 
dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegrowanego podejścia do 
wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym w: Prawo rynku finansowego. Doktryna, 
instytucje, praktyka (Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 161–175) jednocześnie jest 
jednym z współredaktorów tomu; Zintegrowany nadzór finansowy a ryzyko instytucji 
finansowych w: Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania 
(Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 74–96); a także artykułu naukowego 
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Regulacje systemu finansowego w Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej – wybrane zagadnienia w „Studia Europejskie”, nr 4/2016, s. 185–201. 

• Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska w 2016 r. skoncentrowała się w swoich badaniach nad 
konsekwencjami dla ochrony praw podstawowych jednostek regulacji prawnych z 
zakresu zdrowia publicznego i biobezpieczeństwa. Podjęła próbę określenia prawnych i 
interdyscyplinarnych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo, w 
szczególności dotyczące instrumentów prawnych i instytucjonalnych w UE 
zapewniających ochronę zdrowia publicznego (m.in. badania nad kompetencjami agencji 
UE w Sztokholmie, European Centre for Disease Prevention and Control i siatkami 
powiązań z organami krajowymi oraz ich uprawnieniami); oraz dotyczące aspektów 
bioetycznych w kontekście ograniczania praw podstawowych jednostek przez 
administracyjne środki ochrony zdrowia publicznego. Dotychczasowy efekt tych badań: 
P. Dąbrowska-Kłosińska, Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych 
zagrożeniach dla zdrowia, a ochrona danych osobowych w UE, "Acta Universitatis 
Wratislaviensis - Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego", No. 
3744/CVII (107), 2016, s. 53-81. 

 
1.2.3. Kolejny obszar badań prowadzonych w Centrum Europejskim UW dotyczył szeroko 
rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej i kulturowej 
 
• Prof. dr hab. 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 . 
Efektem jego pracy był rozdział: Ekonomia jest (i będzie) społeczna w książce Ekonomia 
przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko pod redakcją M. 
Bałtowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 303–311. Tę samą 
problematykę podjął w zredagowanej przez siebie książce (razem z A. Karpińskim) pt. 
Oni odbudowali i rozwijali Polskę. Wielcy Polacy w Polsce Ludowej, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2016. Opublikował w niej razem z drugim redaktorem podsumowanie 
(Próba podsumowania, s. 271–276) oraz rozdział poświęcony postaci Czesława 
Bobrowskiego: Czesław Bobrowski – strateg gospodarczy ze społeczną wyobraźnią, 
s. 19–36. Efekty jego prac badawczych zostały także zawarte w rozdziale Po co państwo 
opublikowanym w książce Dokąd zmierza Europa: państwo, społeczeństwo, gospodarka, 
finanse pod red. J. Kleera, P. Szukalskiego, K. Prandeckiego, Komitet Prognoz "Polska 
2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2016, s. 13–17. Wyniki badań nad zmianami 
zachodzącymi w polskiej gospodarce w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w. zawarł w 
artykule Polskie społeczeństwo po transformacji ustrojowej i wstąpieniu do Unii 
Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 3/2016, s. 107–126. 

• Dr Mirella Kurkowska zajmowała się analizą polskich wątków w filmie amerykańskim 
i europejskim epoki dźwięku do wybuchu II wojny światowej, a w szczególności 
motywami zaczerpniętymi z historii Polski. Takie motywy pojawiły się w kilkunastu 
ówczesnych filmach fabularnych niemieckich, francuskich, austriackich i amerykańskich. 
Najczęściej sprawami polskiej historii interesowały się środowiska filmowe niemieckie i 
to zwłaszcza w czasach III Rzeszy, gdy kino podlegało nadzorowi władz państwowych. 
Rezultatem prac było przygotowanie wspólnie z Jarosławem Kurkowskim 2 artykułów: 
Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny 
światowej – część pierwsza), „Studia Europejskie” nr 3/2016, s. 213–231 oraz Polska 
historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny 
światowej – część druga), „Studia Europejskie” nr 4/2016, s. 233–252. 
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• Mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert kontynuowała badania dotyczące rozwoju polityki 
kulturalnej UE w świetle Europejskiej Agendy dla Kultury. W ramach badań 
analizowała zagadnienie rozwoju polityki kulturalnej UE w latach 2014–2021, w tym 
problem europeizacji dyplomacji kulturalnej UE w świetle unijnej strategii na rzecz 
wzmacniania pozycji UE w międzynarodowych stosunkach kulturalnych i budowania 
pozycji UE jako aktora globalnego przez kulturę. Zajmowała się też rolą kultury w 
budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Badania objęły zagadnienia 
związane z badaniem działalności polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 2008–2015 i 
stosowania przez nią narzędzi brandingu narodowego w kontekście budowania Marki 
Polska przez kulturę w Azji Południowej i Wschodniej. Rezultatem prac było 
przygotowanie artykułu naukowego Projekt Azja i strategia brandingu Polski przez 
kulturę w Azji Wschodniej i Południowej w latach 2010–2015, „Studia Europejskie” nr 
3/2016, s.147–168; a także realizacja jako koordynator międzynarodowego projektu 
badawczego ANR CURRICULA (o którym wspomniano wcześniej).  

• Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski prowadził badania w zakresie filozofii polityki, historii 
idei i socjologii ruchów społecznych. Jego prace badawcze dotyczyły filozofii polityki 
oraz teorii ruchów społecznych, zwłaszcza problematyki radykalizmu społecznego, 
traktowanego jako zjawisko społeczne i intelektualne. Badania te stanowiły próbę multi-
dyscyplinarnej analizy wykorzystującej m.in. prace nad historią idei oraz przemianami 
społeczno-kulturowymi w Europie. Głównym efektem badań w tym zakresie było 
przygotowanie pracy habilitacyjnej: Cień radykalizmu, pojęcie radykalizmu w świetle 
teorii ruchów społecznych, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2016, 272 s. Zagadnienie konsekwencji nieposłuszeństwa obywatelskiego dla 
sfery publicznej rozważa w artykule Agon i higiena. Nieposłuszeństwo obywatelskie a 
sfera publiczna, „Stan Rzeczy” nr 9/2016, s. 64–83. Uzupełnieniem tych badań stanowił 
artykuł Prawa człowieka – między krytyką i apologią europejskiego modelu politycznego, 
„Studia Europejskie” nr 1/2016, s. 11–34. 

• 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 szczególną uwagę badaczka 
poświęciła polskiej tożsamości kulturowej w warunkach europejskiej peryferyjności. 
Korzystała przy tym z propozycji metodologicznych polskich studiów 
postzależnościowych, przede wszystkim z ustaleń teoretycznych Tomasza Zaryckiego, 
który zaproponował model symbolicznej kompensacji peryferyjności. Model ten pozwala 
spojrzeć na polskich artystów jako na członków peryferyjnej inteligencji, która odgrywa 
rolę pośredników pomiędzy centrum a peryferiami, a swoją pozycję społeczną buduje na 
dowartościowaniu peryferyjnego kapitału kulturowego. Rezultatem prac było 
przygotowanie artykułu naukowego Wizerunek Polski w Europie i świecie: problemy 
europejskich peryferii, „Studia Europejskie” nr 4/2016, s. 161–183. 

• Badania dr Anny M. Ostrowskiej w 2016 r. dotyczyły głównie problematyki związanej z 
tożsamościami zbiorowymi w Europie, a w szczególności kwestią tożsamości 
europejskiej. W ramach tych badań dokonała analizy ważniejszej literatury nt. 
tożsamości europejskiej, czego wynikiem był artykuł naukowy oraz dalsze 
przygotowywane publikacje. Badania te wiążą się z dydaktyką: Anna M. Ostrowska 
prowadzi wykład Tożsamości europejskie dla studentów studiów II stopnia w CE UW. 
Przygotowała artykuł pt. Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy 
dalszego rozwoju, „Studia Europejskie” nr 4/2016, s. 117–140. 
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1.2.4. Ostatni obszar badań prowadzonych w Centrum Europejskim UW dotyczył szeroko 
rozumianej problematyki informacji europejskiej  (informatologia) 
 

• Prof. dr hab. Marta Grabowska prowadziła badania w zakresie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego w Unii Europejskiej i na świecie oraz 
nowych technologii z nim związanych. Z badań wynika, że dominującymi obecnie 
technologiami, które rewolucjonizują wszystkie sfery życia, przede wszystkim świat 
nauki i biznesu, są: Big data i cloud computing oraz takie technologie jak RFID 
(Radio Frequency Identification), IoT (Internet of Things) i IoP (Internet of People) 
czy M2M (Machine to Machine Communication). Rozwija się także koncepcja 
Przemysłu 4.0 (Platform Industry). Przedmiotem jej badań były także zastosowania 
tych technologii, np. w sferze publicznej (e-administracja) oraz wskazania 
Europejskiej agendy cyfrowej w tym zakresie. Rezultatem prac było przygotowanie 
przez M. Grabowska następujących tekstów: Big data i cloud computing jako nowe 
narzędzia w informacji i w nauce. Seminarium naukowe. Warszawa, 9 marca 2016 – 
„Przegląd Biblioteczny” z. 3/2016, s. 445–473; (wspólnie z M. Jarockim) Open 
Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, 300 s. oraz 
„Przegląd Biblioteczny” z. 4/2016, s. 627–630; (wspólnie z M. Kowalską) 
Crowdsourcing. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty, istota, 
uwarunkowania. Wydaw. SBP 2015, (Nauka Dydaktyka Praktyka 165), „Przegląd 
Biblioteczny” z. 3/2016, s. 484–488. 

• Natomiast dr Anna Ogonowska prowadziła prace badawcze nad zagadnieniami 
jawności i otwartości w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na 
problemy z jawnością procesu legislacyjnego i decyzyjnego Unii Europejskiej oraz z 
jawnością informacji dotyczącej kondycji strefy euro. W tym pierwszym przypadku 
chodzi przede wszystkim o ujawniony problem niejawności dokumentów i posiedzeń 
tzw. trialogów, czyli trójstronnych porozumień Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej przed oficjalnym rozpoczęciem procesu 
legislacyjnego. Drugi obszar badań to jawność informacji o stanie strefy euro. Przede 
wszystkich chodzi tu o ujawnienie informacji o osobach i decyzjach, które pozwoliły 
Grecji fałszować statystyki dotyczące długu publicznego. W 2016 r. ukazały się jej 
prace związane z badaniami prowadzonymi w poprzednich latach poświęconym 
problematyce polityki informacyjno-komunikacyjnej Unii Europejsk iej oraz 
zagadnieniom informowania polskiego społeczeństwa o UE: Polska polityka 
informowania o Unii Europejskiej w latach 2004–2014, „Studia Europejskie” nr 
3/2015, s. 137–165, Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w latach 2010–2014, 
„Studia Europejskie” nr 1/2016, s. 195–216 oraz Polish Information Policy related to 
the European Union, 1989–2014, „Yearbook of Polish European Studies” vol. 
18/2015, s. 267–296. 

 
 
2. ODKRYCIA NAUKOWE / PATENTY 

 
Centrum Europejskie UW nie prowadzi działalności w tym zakresie. 
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3. WSPÓŁPRACA BADAWCZA 

 Współpraca badawcza Centrum Europejskiego jest realizowana w ramach 
międzynarodowych konsorcjów i sieci badawczych, a także w ramach krajowych porozumień 
badawczych.  
 
Wśród 4 najważniejszych dla CE UW o zasięgu międzynarodowym należy wymienić: 

• Interdyscyplinarny Zespół Współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 

• Polsko-ukraińską sieć naukową w zakresie badań nad wschodnim wymiarem 
polityki zagranicznej Unii Europejskiej, 

• Polsko-indyjską sieć naukową w zakresie badań nad stosunkami 
międzynarodowymi, procesami globalizacji i studiami europejskimi, 

• Polsko-turecką sieć naukową w zakresie badań nad stosunkami 
międzynarodowymi i studiami europejskimi. 

 
Wśród najważniejszych dla rozwoju naukowego Centrum o zasięgu krajowym należy 
wymienić współpracę z: 

• Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), 
• Szkołą Główną Handlową (SGH), 
• Centrum Stosunków Międzynarodowych, 
• Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. 
� (od 2010) Interdyscyplinarny Zespół Współpracy między Uniwersytetem 

Warszawskim a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)  
 CE UW należało do inicjatorów utworzenia powyższego Zespołu, działającego na 
mocy ramowej umowy bilateralnej o współpracy naukowej i wymianie kadry naukowej i 
studentów zawartej między UW i EHESS w 2010 r. Zespół tworzy polsko-francuską sieć 
współpracy naukowej, w skład której wchodzi EHESS oraz jednostki UW – oprócz Centrum 
Europejskiego pełniącego od początku rolę koordynatora działalności Zespołu, należą do 
nich: Instytut Historyczny, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii oraz Instytut Kultury 
Polskiej. Koordynator prac Zespołu: D. Jurkiewicz-Eckert.  
 Zespół ma za zadanie inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych 
międzynarodowych przedsięwzięć naukowych w różnych dziedzinach nauk społecznych i 
humanistycznych oraz wspieranie wymiany kadry akademickiej i studentów. W ramach 
dotychczasowej działalności odbyło się ponad 20 konferencji i seminariów naukowych oraz 
ok. 20 wykładów prowadzonych na UW i w EHESS, a wymiana kadry akademickiej w 
formule programu Erasmus i visiting professor obejmuje ok. 10 osób rocznie. Od 2015 r. CE 
UW dodatkowo koordynuje proces zgłaszania i wyłaniania kandydatów UW na stanowisko 
profesora wizytującego w EHESS.  
 

� (od 2012) Polsko-ukraińska sieć naukowa w zakresie badań nad wschodnim 
wymiarem polityki zagranicznej Unii Europejskiej  

 Sieć powstała na mocy zawartej z inicjatywy Centrum Europejskiego UW umowy 
między Uniwersytetem Warszawskim a Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana 
Franki. Oprócz przedstawicieli CE UW sieć skupia naukowców z Instytutu Integracji 
Europejskiej i Wydziału Stosunków Międzynarodowych powyższej uczelni ukraińskiej, jak 
również z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-
Frankowsku. Koordynatorzy naukowi ze strony CE UW: O. Barburska, K. Zajączkowski.  
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 Celem działalności sieci jest wspomaganie realizacji projektów badawczych 
prowadzonych przez obie strony, zacieśnianie więzi instytucjonalnych pomiędzy 
uczestnikami konsorcjum, rozwijanie wspólnych badań naukowych oraz prowadzenie 
wymiany kadry akademickiej i studentów. Dotychczas odbyło się kilkanaście wykładów oraz 
seminariów i konferencji naukowych obejmujących problematykę Partnerstwa Wschodniego 
Unii Europejskiej oraz relacji polsko-ukraińskich.  
 

� (od 2013) Polsko-indyjska sieć naukowa w zakresie badań nad stosunkami 
międzynarodowymi, procesami globalizacji i studiami europejskimi  

 Sieć funkcjonuje w ramach wspomnianego projektu badawczego powołującego do 
życia Centra Studiów nad Polską i Europą Środkową na wybranych uniwersytetach 
indyjskich. W jej skład wchodzą, oprócz Centrum Europejskiego i Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych UW, następujące uczelnie: University of Calcutta, Manipal University 
oraz Jawahralal Nehru University. Koordynator naukowy ze strony CE UW: 
K. Zajączkowski.  
 Sieć ma za zadanie realizację dwóch podstawowych celów: po pierwsze, wspieranie 
zadań stawianych wspomnianym Centrom, tj. kreowanie i umacnianie pozytywnego 
wizerunku Polski poprzez oddziaływanie na opinię publiczną i społeczeństwo państw Azji, w 
tym w szczególności na studentów i środowiska akademickie. Drugim głównym celem jest 
inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz 
nawiązywanie wymiany kadr akademickich. Dotychczas w ramach działalności sieci odbyło 
się kilkanaście wykładów oraz zorganizowano szereg seminariów i konferencji naukowych, 
obejmujących problematykę współczesnych stosunków międzynarodowych, a także pozycji i 
roli Unii Europejskiej oraz Polski w świecie.  

 

� (od 2014) Polsko-turecka sieć naukowa w zakresie badań nad stosunkami 
międzynarodowymi i studiami europejskimi  

 Sieć powstała na podstawie zainicjowanej przez Centrum Europejskie UW umowy w 
dziedzinie współpracy akademickiej, naukowej i kulturalnej zawartej pomiędzy 
Uniwersytetem Warszawskim a Istanbul University, wieloletnim partnerem CE UW w 
projektach badawczych i dydaktycznych. Partnerami w ramach sieci ze strony tureckiej są, 
oprócz Istanbul University, także inne uczelnie: Marmara University, Istanbul Kemerburgaz 
University, Ankara University oraz Middle East Technical University w Ankarze. 
Koordynatorzy naukowi ze strony CE UW: A. Adamczyk, D. Jurkiewicz-Eckert.  

Głównym celem działalności sieci jest poszerzanie współpracy i rozbudowa więzi 
naukowych pomiędzy uczelniami partnerskimi. Dokonuje się to poprzez rozwijanie 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. Dotychczasowym 
rezultatem współpracy było m.in. kilkanaście wizyt studyjnych i wspólnych seminariów 
naukowych.  

 
� (od 2013) Konsorcjum naukowe z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty 

Europejskiej (PECSA)  
 CE UW jest jednym z trzech członków instytucjonalnych PECSA. Jest w grupie 
założycieli tej organizacji. W Zarządzie PECSA są pracownicy CE: K. Zajączkowski (jako 
wiceprezes) i A. Adamczyk. Głównym celem współpracy między CE a PECSA jest promocja 
wiedzy i badań nad procesami integracji europejskiej, której działalność ma obejmować nie 
tylko Polskę, ale także pozostałe państwa Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Partnerstwa 
Wschodniego oraz inne państwa kandydujące do członkostwa w UE. Podejmowane przez CE 
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i PECSA działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują 
wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w 
tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, 
socjologii i antropologii. PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community 
Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu 
promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. Sieć ECSA obejmuje swoim 
zasięgiem geograficznym (stan na koniec lipca 2016 r.) krajowe oddziały w 28 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej oraz w 32 państwach trzecich. W ramach współpracy z 
PECSA CE UW realizuje (realizowało) wiele projektów, m.in. „Connecting the European 
Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities (EUSHARE)”,  „L'Académie 
du Jeune Européen 2 (AJE) – Akademia Młodego Europejczyka 2”, „Facing the Challenges in 
European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth” 
(w latach 2014–2015), “L'Académie du Jeune Européen” (Akademia Młodego Europejczyka) 
(w latach 2013–2015). 

 
� (od 2016) Porozumienie badawcze ze Szkołą Główną Handlową 

 Porozumie dotyczy rozwijania wszechstronnej współpracy przy realizacji projektu 
„Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and 
Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement” (nr projektu 574518-EPP-1-
2016-1-PL-EPPJMO-CoE), wpółfinansowanego przez Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA) Unii Europejskiej w ramach konkursu Jean Monnet Centre of 
Excellence w programie Erasmus+ (dalej: projekt CEWSE) (zobacz szerzej: międzynarodowe 
projekty badawcze w niniejszym raporcie). Celem porozumienia jest wykorzystanie 
potencjału i pozycji oraz doświadczeń i dorobku stron porozumienia w realizacji wspólnych 
badań oraz działań służących rozwojowi kadry naukowej. Ponadto strony deklarują wolę 
wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć oraz ich dorobku w trakcie wspólnie 
realizowanych konferencji i seminariów naukowych. Porozumienie zostało zawarte na czas 
realizacji projektu, tj. na lata 2016–2019.  
 

� Porozumienie z Centrum Stosunków Międzynarodowych  
CE UW od lat stale i blisko współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM), 
jak też, w nieco mniejszym stopniu, integralnie z nim związanym ośrodkiem analitycznym 
Think-Tank. Dyrektor CSM M. Bonikowska wchodzi w skład Rady Konsultacyjnej CE UW. 
Koordynatorem tej współpracy ze strony CE jest K. Zajączkowski. W 2016 r. zorganizowano 
kilka wspólnych imprez, w tym: debatę panelową nad książką European Union on the Global 
Scene: United or Irrelevant? (współorganizatorzy: Centrum Stosunków Międzynarodowych, 
Think-Tank. Warszawa, 19 kwietnia 2016); obchody 20-lecia CSM, w trakcie których odbyła 
się debata z prof. Salvatore Babonesem, udział w niej wziął B. Góralczyk (Warszawa, 28 
lipca 2016); seminarium Clash with civilizations zorganiozwane 15 grudnia 2016 r. w CE UW 
wspólnie z CSM z prof. S. Babonesem jako keynote speaker.  
 

� Porozumienie z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego 
CE UW od lat stale z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego oraz związaną z nią Europejską 
Akademią Dyplomacji (EAD). B. Góralczyk zasiada w Radzie Programowej Fundacji, w 
2016 r., podobnie jak poprzednio, 10 grudnia 2016 r. wygłosił referat otwierający nowy cykl 
zajęć w EAD poświęcony wyłaniającemu się nowemu ładowi światowemu. Od 2016 r. w 
prace Fundacji aktywnie włączyła się A. Dziewulska, otrzymując tytuł Senior Fellow. 
Poprzez nią współpraca między CE UW a Fundacją skupi się na szeroko rozumianej 
problematyce bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego UE.  W dniach 26-28 października 2016 r. A. Dziewulska 
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wzięła udział w obradach Warsaw Security Forum – najważniejszej dorocznej imprezie 
organizowanej przez Fundację.  
 
 

4. POPULARYZACJA NAUKI 

Różnego rodzaju przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową były prowadzone 
w 2016 r. zarówno przez CE UW, jak też przez poszczególnych jego pracowników. 
Działalność popularyzatorska była prowadzona w kilku obszarach: 

 
4.1.  Cykl wykładów publicznych CE UW 

 
Z racji szybko zachodzących zmian na scenie globalnej oraz wewnątrz UE i w jej 

otoczeniu, w roku akademickim 2016/17 w CE UW zainaugurowano cykl wykładów 
publicznych „Europejskie środy na Ksawerów”. Ich celem jest wyjaśnianie społeczności 
studenckiej i akademickiej newralgicznych zagadnień politycznych przez najwybitniejszych 
ekspertów. Dotychczas w ramach cyklu prelegentami byli: B. Góralczyk, R. Kuźniar,. S. 
Kawalec i E. Pytlarczyk, J. Barcz. 

 
4.2.  Aktywność w mediach 
 
• D. Chmielowska - udział w debatach prowadzonych przez stacje telewizyjne Polsat, TVN, 

Republika, TVP Info na tematy dot. sytuacji na Bliskim Wschodzie i Turcji. 
• B. Góralczyk - jest stałym komentatorem w: TVN Biznes i Świat, Polsat News 2 („To był 

dzień na świecie”), radiu TOK FM; często gości także w Polskim Radio, głównie w 
programie I, radiu internetowym PR24 i TV Superstacji („Gość dnia”, „Exkatedra”). 
Ponadto, jest stałym publicystą i komentatorem na portalach: NBP 
www.obserwatorfinansowy.pl oraz www.wp.pl i www.instytutobywatelski.pl oraz stałym 
recenzentem miesięcznika „Nowe Książki” (w 2016 r. w 6 numerach). 

• K. Zajączkowski - jest stałym komentatorem i analitykiem w: Polskie Radio w programie 
1, radiu internetowym PR24, TVP Info, TVN24, TVN24 bis, Polsat News, Polsat News 2. 

 
4.3.  Działalność w ramach obchodów 200-lecia UW  
 
• M. Kurkowska - od 2014 r. bardzo aktywnie i z zaangażowaniem pełniła funkcję 

koordynatora Obchodów 200-lecia UW; 
• A. Ostrowska - 18 czerwca 2016 - wykład dla mieszkańców Warszawy wygłoszony w 

ramach obchodów rocznicy 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego: Dlaczego Europa 
Środkowo-Wschodnia nie może dogonić rozwojowo Zachodu? 

• M. Rakusa-Suszczewski - 18 czerwca 2016 – wykład na ww. imprezie: Autonomia 
Uniwersytetu: modele, problemy, perspektywy.  

 
4.4.  Imprezy krajowe promuj ące UE 

 
Debata panelowa nad tomem European Union on the Global Scene: United or 

Irrelevant?; organizatorzy: CE UW i CSM. Warszawa, 19 kwietnia 2016 r. - w siedzibie CSM 
- Think Tank. 
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4.5.  W ramach obrotu zagranicznego 
 
• A. Chmielewska - 13 maja 2016 - wykład dla studentów Rutgers University: Stalinist 

architecture in occupied Poland, Warszawa. 
• B. Góralczyk - 23 i 25 maja 2016 - trzy referaty: EU and East Central European countries 

in China's Strategic Plans, Polish and Central European Perspective on the Future of the 
EU, New Global Order - Central European Perspective, University of Riga. Riga; 

• B. Góralczyk - 12-17 września 2016 - wykład publiczny: EU - China Relations and Its 
Implications for India oraz cykl wykładów: Central Europe and Poland in New 
Geoeconomic and Geopolitical Order; Jawrahalal Nehru University, New Delhi [w 
ramach projektu sponsorowanego przez MSZ]; 

• B. Góralczyk - 22-25 listopada 2016 - wykład publiczny: EU in the New Global Order 
oraz cykl wykładów: Poland and Central Europe - from transformations to membership 
in the EU, Xiamen University, China [w ramach projektu sponsorowanego przez MSZ]. 

• M. Pacek - 26 listopada 2016 - udział w debacie pt. Europa za wszelką cenę - czy radzimy 
sobie z kryzysem uchodźczym? zorganizowanej w ramach Festival HumanDOC! po 
pokazie filmu „The Crossing”, Warszawa.  

•  J. Planavova-Latanowicz - regularny udział w spotkaniach komitetu arbitrażowego, ds. 
konkurencji oraz ADR ICC Polska przy Komitecie Krajowym Międzynarodowej Izby 
Handlowej (ICC Polska). 

 
4.6.  Promocja UW i CE UW 

 
• Doroczna konferencja działającego przy CE UW Centrum Debaty Publicznej pt. Nowa 

Europa. Jaka będzie Unia przyszłości? BUW, Warszawa 22 kwietnia 2016. W trzech 
dyskusajach panelowych wzięli udział m.in. J. Piechociński, gen. S. Koziej, geb. B. 
Pacek, red, J,. Żakowski, R. Winnicki, J. Bartosiak.  

• A. Adamczyk, B Góralczyk, M. Kurkowska i K. Zajączkowski - 29-30 września 2016 - 
udział w Obozie Letnim studentów CE UW i kilku innych wydziałów UW, Sielpia.  

• O. Barburska - 23 kwietnia 2016 - wykład promujący CE UW wygłoszony podczas Dni 
Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 

• A. Chmielewska - 1 grudnia 2016 – udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym na 
zamknięcie wystawy pt. Artyści Saskiej Kępy, PROM Kultury „Saska Kępa”, Warszawa.  

• A. Chmielewska, D. Jurkiewicz-Eckert i A. Ostrowska - 16 maja 2016 - warsztat 
studencki pt. Warsaw: The Phoenix City, Deconstruction and Reconstruction of Polish 
Heritage z udziałem studentów z Center for European Studies, Rutgers University, oraz 
CE UW, Warszawa. 

• M. Kurkowska - 20 marca 2016 - międzynarodowy Dzień Teatru 2016, Salon Poezji w 
Teatrze Polskim pt. Żegnam Cię, NOSOROŻCZE, Warszawa; 

• M. Kurkowska - 2 maja 2016 - prowadzenie spotkań z wybitnymi twórcami na Festiwalu 
Filmów Niezwykłych w Sandomierzu 2016 m.in. z  operatorem Andrzejem Wolfem 
(„Historia Ireny Sendlerowej”); 

• M. Kurkowska - 1 czerwca 2016 - prowadzenie spotkania z reżyserem Wojciechem 
Smarzowskim („Wołyń”), Warszawa; 

• M. Kurkowska - 16 listopada 2016 – organizacja i prowadzenia Dnia Górskiego na UW, 
Warszawa; 

• M. Kurkowska - 17 listopada 2016 - organizacja i prowadzenia koncertu pt. Organowe 
tajemnice, Archikatedra Warszawska, Warszawa. 
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• M. Rakusa-Suszczewski - 13 czerwca 2016 - udział w dyskusji organizowanej przez 
studentów CE UW pt. Po co nam studia? Potrzeby rynku pracy a misja Uniwersytetu, 
Warszawa.  

• M. Rakusa-Suszczewski - 8 grudnia 2016 - prowadzenie dyskusji pt. Liberałowie i lewica 
wobec ofensywy prawicowego populizmu, Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, Warszawa. 

 
4.7.  Wykłady dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 

 
W roku akademickim 1215/16 w CE powrócono do tradycji prowadzenia cyklu 

kursów przygotowujących młodzież licealną do egzaminów maturalnych z WOS-u pt. WOS w 
pigułCE; zajęcia dotyczyły instytucji UE oraz konfliktów i sporów międzynarodowych. 

Ponadto: 
A. Adamczyk - Projekt: L'Académie du Jeune Européen 2 (AJE) – Akademia Młodego 
Europejczyka 2. Numer projektu/umowy: 575302-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-PROJECT. 
Nazwa programu/źródło finansowania: Erasmus+ Programme, Jean Monnet Activities, Jean 
Monnet Project “Policy Debate with Academic World”, Call for proposals 2016 – 
EAC/A04/2015. Realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badan Wspólnoty Europejskiej 
w latach 2016-2018. W ramach projektu prowadzone są zajęcia popularyzujące wiedze nt. 
procesów integracji europejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych. 
• M. Rakusa-Suszczewski – 2 kwietnia 2016 – wygłosił wykład dla uczniów liceów 

ogólnokształcących: Społeczeństwo, Polityka i Państwo – Sceptycy i Euro entuzjaści. 
 
4.8.  Inne 

 
• J. Planavova-Latanowicz 16-17 czerwca 2016 - Konkurs Arbitrażowy Lewiatan, 

Warszawa, członek jury.  
• M. Rakusa-Suszczewski - film poglądowy na temat zgromadzeń publicznych 

przygotowany przez redakcję „Gazety Wyborczej”, patrz: 
http://wyborcza.pl/10,93566,19702424,jak-manifestowac-skutecznie-ostatnie-protesty-
kod-ocenia-socjolog.html. 

 
 

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
A. Adamczyk oraz M. Kurkowska zostali uhonorowani przez Rektora Marcina Pałysa 

Medalem 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz CE UW oraz 
całego Uniwersytetu. 

 
 

6. KONFERENCJE 
 
W 2016 r. CE UW oraz jego pracownicy zaangażowani byli w różnego typu 

konferencje, seminaria czy debaty naukowe, zarówno o zasięgu krajowym, jak i 
zagranicznym, w tym tak wysokiej rangi jak np. szczyt ekspercki UE - Chiny. Przejawy tego 
rodzaju aktywności prezentuje poniższa lista (ułożona w ujęciu chronologicznym). Wskazuje 
ona rodzaj przedsięwzięcia oraz formy ich zaangażowania pracowników CE. Wśród nich, 
zgodnie z sugestią, wytłuszczonym drukiem kilka przedsięwzięć uznanych przez nas za 
najważniejsze.  
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6.1. Przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym  

 
• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. The Cultural Crucible: The Reorganization 

and Renewal of Institutions in the Cultural Capital Landscapes, zorganizowane przez CE 
UW, 15 kwietnia 2016, Warszawa. Wystąpienia pracowników CE UW:  

- A. Chmielewska,  referat: Zachęta Art. Gallery – the Warsaw Field of Art, 
- D. Jurkiewicz-Eckert,  referat: The cultural topography of the city  and its influence 

on urban cultural practices: introduction to the Warsaw case study, 
- A. Ostrowska, referat: The Dynamics of cultural practices in Poland after 1989. 

• Międzynarodowy warsztat naukowy pt. Exchange of information between competitors 
under Article 101 TFEU, zorganizowane przez Uniwersytet 1 Capitol w Tuluzie i CE 
UW, 21 kwietnia 2016, Warszawa, udział pracowników CE UW:  

- J. Planavova-Latanowicz - moderator. 
• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Turkey and new geopolitical order at the turn 

of the 21st Century zorganizowane przez CE UW, 27 kwietnia 2016, Warszawa. 
Wystąpienia pracowników CE UW: 

- A. Adamczyk, referat: The Impact of Greek-Turkish relations on the Turkey’s 
accession process to the EU, 

- O. Barburska, referat: The EU external policy in a changing world – the role of 
Turkey 

• Debata panelowa z b. sekretarzem generalnym ASEAN i b. ministrem SZ Tajlandii Dr 
Surin Pitsuwan: ASEAN - EU Relations: Opportunities and Challenges. Organizator: 
PISM. Warszawa 25 kwietnia 2016. Uczestnik z CE UW:  

     - B. Góralczyk - udział w panelu. 

• Mi ędzynarodowa konferencja naukowa pt. Eastern Policy of the European Union: 
Achievements and problems zorganizowana przez Wydział Stosunków 
Mi ędzynarodowych i Instytut Integracji Europejskiej Lw owskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz CE UW, 12 maja 2016, Lwów. Wystąpienia 
pracowników CE UW: 

- A. Adamczyk, referat: Accession Policy of the European Union as a tool of 
influence in the region of Central and Eastern Europe, 

- O. Barburska, referat: Interests or Values? The European Union policy towards 
Eastern Europe, 

- D. Milczarek,  referat: The European Union and Eastern Europe: what next? 
- K. Zajączkowski, referat: EU foreign policy tools in the implementation of the 

Eastern dimension of the European Neighborhood Policy. 
• Mi ędzynarodowa konferencja naukowa pt. Is India a rising Power? European and 

Indian perspectives zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów 
Mi ędzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, University of 
Oxford, University of Calcutta, Manipal University,  Jawaharlal Nehru University, 
MSZ i CE UW, 12 maja 2016, Warszawa. Wystąpienia pracowników CE UW: 

- B. Góralczyk, referat: Poland Relations with Asia and India-Economic dimension? 
- A. Adamczyk, referat: The impact of the refugee crisis on the EU’s relations with 

the Balkan countries, 
- O. Barburska, referat: Principle of conditionality in the EU’s Eastern Partnership,  
- D. Milczarek, referat: European Union as a regional power, 
- K. Zajączkowski, referat: The EU - North Africa relations after the Arab Spring. 
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• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. How to Make Stronger and More Effective 
Foreign Policy of the EU?, zorganizowane przez CE UW, Instytut Integracji Europejskiej 
i Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. 
Iwana Franki oraz Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-
Frankowsku, 13 maja 2016, Lwów. Wystąpienia pracowników CE UW: 
 -  D. Milczarek, referat: The European Union and Eastern Europe: what next? 
   - A. Adamczyk, referat: Accession Policy of the European Union as a tool of influence 
in the region of Central and Eastern Europe, 
    - O. Barburska, referat: Interests or values? The European Union Policy towards 
Eastern Europe, 
     - K. Zajączkowski, referat: EU foreign policy tools in the implementation of the 
Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy. 

• Mi ędzynarodowa konferencja naukowa pt. Europa Środkowo-Wschodnia w 
politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią 
Europejską i Federacją Rosyjską zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i 
Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacje 
Adenauera w Polsce, Fundację Rozwoju KUL, SGH, Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej, Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, CE UW, 18 
maja 2016, Lublin. Wystąpienia pracowników CE UW: 

- A. Adamczyk, referat: Kierunek południowy czy wschodnia? Analiza strukturalna 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 

- O. Barburska, referat: Unia Europejska jako „mocarstwo normatywne” w relacjach 
z Europą Wschodnią, 

- D. Milczarek, referat: Polityka wschodnia Unii Europejskiej-dylematy i wyzwania. 
• Międzynarodowe seminarium naukowe Gospodarka oparta na wiedzy: europejskie 

wyzwanie, 24 maja 2016, zorganizowane przez CE UW, Warszawa. Wystąpienia 
pracowników CE UW: 

- A. Chmielewska, wygłoszony referat: Przejście od społeczeństwa industrialnego do 
postindustrialnego: uwarunkowania gospodarcze, 

- M. Grabowska - moderator.  
• Seminarium naukowe (z udziałem prof. Chantal Delsol z Uniwersytetu Marne-la-Vallee w 

Paryżu). Wielkie migracje a przyszłość Europy - Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa, 31 maja 2016 r. Uczestnictwo z CE UW: 
     - M. Grabowska, głos w dyskusji dot. sytuacji demograficznej Europy oraz działań 
niemieckich w stosunku do imigrantów 

• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Barriers and Prospects for Future 
Enlargements of the EU, zorganizowane przez CE UW i Technische Universitat w 
Chemnitz, 25 maja 2016, Warszawa, wystąpienia pracowników CE UW: 

- A. Adamczyk, referat: Improvement of Greek-Turkish relations as an opportunity for 
Turkish accession to the EU, 

- O. Barburska, referat: Further EU enlargement to the East - reality or illusion? 
• Międzynarodowa konferencja naukowa Evolving Global Politics: Indian and European 

Perspectives, zorganizowana przez CE UW i Instytut Stosunków Międzynarodowych 
UW, 2 czerwca 2016, Warszawa, wystąpienia  pracowników CE UW: 

- B. Góralczyk, referat: EU at the Crossroads: Internal and External Challenges. 
• Szczyt ekspercki UE - Chiny. 6th Europe-China Forum and 3rd Policy and Practice 

Roundtable": "China, Europe and Economic Transformation: Prospects and 
Opportunities".  
      - B. Góralczyk, referat w panelu Key Developments in Europe and China over the next 
10 years oraz udział w panelu roboczym - workshop. Haikou, China, 18-19 lipca 2016. 
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• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. The Role of the European Parliament in 
Negotiations and Conclusions of International Treaties, zorganizowane przez CE UW, 8 
czerwca 2016, Warszawa. Udział pracowników CE UW: 

- P. Dąbrowska-Kłosińska, referat: The powers of the European Parliament in the 
process of conclusion of international agreements in light of the TFEU and selected case-
law, 

- W. Gagatek – moderator panelu. 
• 16+1 High Level Academic Forum: Opportunities and Challenges of Belt and Road 

Initiative, Organizatorzy: Poznań University of Economics and Business, Central 
Compilation and Traslation Bureau, China,  Warszawa 20 października 2016. Udział 
pracowników CE UW: 

-  B. Góralczyk, referat w panelu Opportunities and Challenges of Belt and Road 
Initiative for 16+1, Warszawa, Europe-China Forum and 3rd Policy and Practice 
Roundtable: China, Europe and Economic Transformation: Prospects and Opportunities.   

• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Central and Easter Europe in the EU, 
zorganizowane przez Uniwersytet im. Jawrahla Nehru i CE UW, 13 września 2016, New 
Delhi. Wystąpienia pracowników CE UW: 
- B. Góralczyk, referat - The role of CEE countries in the European integration process. 

• Mi ędzynarodowe seminarium naukowe pt. Turkey’s Access to the EU and dilemmas 
of European Identity – Political, Social and Cultural dimensions zorganizowane przez 
Folklore Research Center in Ankara i CE UW, 21 października 2016, Warszawa. 
Wystąpienia pracowników CE UW. Moderator debaty: K. Zajączkowski. Uczestnicy 
panelu: prof. Irfan Unver Nasrattinoglu (Ankara University; Chairman of the Folklore 
Research Center),  prof. Haluk Gunugur (Avrupa Lefke Universitesi) a z CE UW: 
D. Chmielowska, A. Adamczyk i D. Jurkiewicz-Eckert. 

• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. EU and Rising Powers of Asia in Global 
Order zorganizowane przez Wydział Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu w Manipalu, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i CE UW, 11 
listopada 2016, Manipal. Wystąpienia pracowników CE UW: 
- K. Zajączkowski, referat: EU as Global Player? 

• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. The European Union and Emerging India 
zorganizowane przez Department of Political Science, Department of Economic, 
Department of Business Administration University of Mangalore, 14 listopada 2016, 
Mangalore. Wystąpienia pracowników CE UW: 
       - K. Zajączkowski, referat: The EU Afrter Brexit. 

• Międzynarodowa konferencja naukowa pt. (Mis)perception of Poland and Central Europe 
in Asia- the Role of Higher Education in Public Diplomacy zorganizowana przez Instytut 
Stosunków Międzynarodowych UW i CE UW we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Studiów Międzynarodowych, Jawaharlal Nehru University, Manipal Unversity, 
University of Calcutta, Peking Unversity, Xiamen University, Kyungpook University [w 
ramach projektu „Contemporary Poland and Central European Studies” 
współfinansowanego przez MSZ RP], 21 listopada 2016, Warszawa. Wystąpienia 
pracowników CE UW: 
       - K. Zajączkowski, udział w panelu: Emerging Polish Presence in East and South 
Asia Economic and Educational Dimension. 

• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Poland and Central Europe within the 
European Integration Framework (or EU) after Brexit zorganizowane przez School of 
International Relations Xiamen University i CE UW, 22-25 listopada 2016, Xiamen, 
Chiny. Wystąpienia pracowników CE UW: 
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- B. Góralczyk, wykład publiczny EU in the New Global Order. 
• Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Strategiczne partnerstwo w czasie kryzysu (z 

okazji 25-lecia uznania przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości 
Ukrainy) zorganizowana przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, 
Instytut Bronisława Komorowskiego, Uniwersytet Opolski, Ukraińską Asocjację Polityki 
Zagranicznej i CE UW, 2 grudnia 2016, Lwów, wystąpienia pracowników CE UW: 
     - K. Zajączkowski, referat: UE w zmieniającym się układzie sił w stosunkach 
międzynarodowych - implikacje dla Ukrainy. 

• Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Globalising India and Asia, zorganizowana 
przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Departament of Political Science, 
South Asia Institute, University of Heidelberg, South Asian Studies, School of 
Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford i CE UW, 9 grudnia 2016, 
Warszawa. Wystąpienia pracowników CE UW: 

 - B. Góralczyk, referat: India and Its Neighbourhood oraz prowadzenie jednego z 
paneli.  
• Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Ukraina w polityce wschodniej UE w dobie 

kryzysu: strategiczne partnerstwo czy niespełnione nadzieje? zorganizowane przez CE 
UW, 12 grudnia 2016, Warszawa. Wystąpienia pracowników CE UW: 

- O. Barburska, referat Polska i Ukraina- trudne partnerstwo, 
- D. Milczarek,  referat The European Union and Eastern Europe: what next? 
- K. Zajączkowski – moderator. 
 

6.2. Przedsięwzięcia krajowe 
 

• Konferencja naukowa pt. Big data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i 
w nauce zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i CE UW 
sponsorowane przez firmę Microsoft, 9 marca 2016, Warszawa. Uczestnictwo 
pracowników CE UW: 

- M. Grabowska, wygłoszony referat: Zbiory Big data w bibliotekach i w informacji, 
- M. Rakusa-Suszczewski - moderator I sesji konferencji. 

• Seminarium naukowe pt. „Syn Szawła” okiem historyka zorganizowane przez CE UW, 12 
marca 2016, Warszawa. Uczestnictwo pracowników CE UW: 
      - M. Kurkowska - organizator i moderator. 

• III Ogólnopolskie seminarium naukowe Prawa Rynku Finansowego nt. Kolizje interesów 
na rynku usług finansowych oraz sposoby ich usuwania zorganizowane przez Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i CE UW, 21 kwietnia 2016, Warszawa. 
Uczestnictwo pracowników CE UW:  

- M. Olszak – organizator. 
• Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Niepokój społeczny – źródła, konteksty, formy 

zorganizowana przez Instytut Socjologii UKSW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i 
CE UW, 15 czerwca 2016, Warszawa. Uczestnictwo pracowników CE UW: 

- M. Rakusa-Suszczewski, wygłoszony referat: Nowoczesność: niepokój społeczny i 
radykalizm.   

• Konferencja pt. Jaka będzie Unia przyszłości? zorganizowana przez Centrum Debaty 
Publicznej i CE UW, 22 kwietnia 2016, Warszawa. Uczestnictwo pracowników CE UW:  

- B. Góralczyk, udział w panelu pt. Czy mamy jeszcze coś wspólnego? Jak zmieniają 
się idee i wartości w państwach Europy? 

• Seminarium naukowe pt. Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem (Stanisław Lem) 
zorganizowane przez CE UW, 19 listopada 2016, Warszawa. Uczestnictwo pracowników 
CE UW: 
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- M. Kurkowska, organizator i moderator, impreza w ramach cyklu 200-lecia UW. 
• Seminarium naukowe pt. Kryzys migracyjny: gościnni Europejczycy za zamkniętymi 

drzwiami zorganizowane przez CE UW, 12 grudnia 2016, Warszawa. Uczestnictwo 
pracowników CE UW: 
- A. Adamczyk referat wygłoszony: Polityka Grecji wobec migrantów – nowe otwarcie 
rządu SYRIZY, 
- M. Pacek – organizator i moderator. 

•  Konferencja inaugurująca działalność Komisji ADR ICC Polska pt. ADR dla biznesu: jak 
oszczędzać czas i pieniądze zarządzając ryzykiem sporów, 14 grudnia 2016, Warszawa. 
Uczestnik z CE UW: J. Planavova-Latanowicz. 
 

 
 
7. INFRASTRUKTURA 

 
CE UW nie posiada infrastruktury tego typu.  
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