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PLAN KONFERENCJI  

 

 

PIĄTEK 14.11.2014 

13.00 OTWARCIE REJESTRACJI 

 

15.30 – 16.00  OTWARCIE KONFERENCJI- prof. dr hab. Edward Haliżak, przewodniczący PTSM 

oraz dr hab. Zdzisław J. Winnicki, prof. UWr., dyrektor ISM UWr. (budynek Instytutu Politologii, 

aula, parter)  

POWITANIE UCZESTNIKÓW PRZEZ WŁADZE UNIWERSYTETU I WYDZIAŁU- dr. hab. Jerzy 

Juchnowski, prof. UWr., dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr. 

 

16.00 – 16.45 SESJA SPECJALNA (moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania) 

 Norms, Values and Institutions in IR: Where do we stand?- prof. Andrew Hurrell 

(University of Oxford) 

 

16.45-18.15 SESJA PLENARNA Wartości, normy, instytucje w perspektywie teoretycznej 

(moderator: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller) 

 Użyteczność teorii racjonalnych wyborów w badaniu stosunków międzynarodowych- prof. 

dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) 

 Odpowiedzialność i egzekucja – fundamenty racji bytu instytucji  

międzynarodowych- prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski) 

 Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych, czyli  wartości, normy, i instytucje w 

jednym- prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS) 

18.15-18.25 PRZERWA 



2 
 

 

18.25-19.45 (budynek Instytutu Studiów Międzynarodowych) 

PANEL 1.1 Wyzwania ekonomiczne w obliczu kryzysu i otwartości gospodarek (moderator: dr 

hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.) SALA 237 

 MFW wobec globalnego kryzysu finansowego – reformy wewnętrzne instytucji- dr hab. 

Marek Wróblewski, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski) 

 Technologiczne zaawansowanie wymiany handlowej. Analiza handlu mid-tech i high-tech 

Polski, Czech, Słowacji i Węgier w latach 2001–2013- dr Bartosz Michalski (Uniwersytet 

Wrocławski) 

 Od kontestacji do supremacji – cztery spojrzenia na G20- dr Marek Rewizorski 

(Politechnika Koszalińska) 

 

PANEL 1.2 Multilateralism vs wielobiegunowość jako idee i wartość budowania  stosunków 

międzynarodowych w Azji (moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ) SALA 201 

 Wartości islamu a polityka zagraniczna Królestwa Arabii Saudyjskiej- dr hab. Radosław 

Bania, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

 „Fałszywy multilateralizm” Chin?- dr Rafał Kwieciński (Wyższa Szkoła Administracji w 

Bielsku-Białej) 

 Świat multipolarny vs. multilateralizm w chińskim dyskursie politologicznym- dr hab. 

Dominik Mierzejewski (Uniwersytet Łódzki) 

 Multilateralizm w badaniach nad regionalizmem wschodnioazjatyckim- dr hab. 

Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

 Koncepcja strategicznych stosunków opartych na wzajemnych korzyściach w relacjach 

Japonii z Chinami- dr Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki) 

 

PANEL 1.3 Komunikowanie globalne: media jako aktorzy stosunków międzynarodowych 

(moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka) SALA 236 

 Media w społeczeństwie wielonarodowościowym – przykład Estonii i Łotwy- dr Katarzyna 

Kamińska-Moczyło (Uniwersytet Gdański) 

 TELESUR I AL-JAZEERA jako multimedialne kanały propagandy sprzeciwu wobec globalnej 

dominacji- dr Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

 

PANEL 1.4 Rola i znaczenie Trybunałów Międzynarodowych w XXI wieku (moderator: dr hab. 

Rafał Ożarowski, prof. UG) SALA 232 

 Efekty działania specjalnego trybunału dla Libanu- dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG 

(Uniwersytet Gdański) 

 Trybunały hybrydowe w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego- mgr Paweł 

Kupis (Uniwersytet Wrocławski) 

 

20.30  KOLACJA 
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SOBOTA 15.11.2014 

(budynek Instytutu Studiów Międzynarodowych) 

 

9.30-10.45  

PANEL 2.1 Uwarunkowania stosunków i decyzji międzynarodowych (moderator: TBA) SALA 101 

 Prakseologiczne ujęcie wartości i norm w stosunkach międzynarodowych- dr hab. 

Mirosław Sułek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) 

 Antropologia kultury i stosunki międzynarodowe: dziwne, niebezpieczne czy konieczne 

związki?- dr Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski) 

 Decydowanie w polityce zagranicznej. Uwarunkowania. Przykład Polski- dr hab. Adriana 

Dudek (Uniwersytet Wrocławski) 

 Kondycja zdrowotna  jako determinanta procesów decyzyjnych w polityce zagranicznej - 

ujęcie historyczne- dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski) 

 

PANEL 2.2 Historia /w/ dyplomacji publicznej (moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka) SALA 

232 

 Amerykańska dyplomacja publiczna w okresie Zimnej Wojny- dr Justyna Arendarska 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Uwikłani w historię - korzenie szwajcarskiej dyplomacji publicznej - dr hab. Magdalena 

Ratajczak (Uniwersytet Wrocławski) 

 Idea wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego jako filar unijnej dyplomacji 

publicznej- dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz (Uniwersytet Wrocławski) 

 

PANEL 2.3 Konflikt – instytucje – jednostka CZĘŚĆ I (moderator: dr Michał Stelmach) SALA 236 

 „Pozapaństwowi” uczestnicy stosunków międzynarodowych w kontekście zjawiska private 

governance- dr hab. Łukasz Wordliczek (Uniwersytet Jagielloński)  

 Instytucjonalne uwarunkowania statusu kobiet w Tanzanii – wybrane aspekty- mgr Anna 

Cichecka (Uniwersytet Wrocławski) 

 Wojna z narkobiznesem w Meksyku i dysfunkcyjność instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo publiczne- dr Karol Derwich (Uniwersytet Jagielloński) 

 

PANEL 2.5  Mechanizmy i wizje bezpieczeństwa (moderator: TBA) SALA 207 

 Strategiczne interesy Pakistanu w Afganistanie jako jedna z determinant stabilizacji 

sytuacji w Afganistanie po 2015 roku- dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet 

Jagielloński)  

 Zaufanie jako fundament mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Unii 

Europejskiej- dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) 
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PANEL 2.6 Normy, wartości i instytucje – doświadczenia i perspektywy regionalnej  współpracy 

międzynarodowej w Europie Północnej CZĘŚĆ I (moderator: dr Damian Szacawa ) SALA 237 

 "Narodowy i międzynarodowy wymiar norweskiej polityki klimatycznej - wartości, normy, 

instytucje"- dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki) 

 Równość płci jako fundament zrównoważonych społeczeństw nordyckich- dr Joanna Grzela 

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

 Zaangażowanie międzynarodowych instytucji parlamentarnych z Europy Północnej we 

współpracę w regionie Arktyki- dr Michał Łuszczuk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach 

 

PANEL 2.7 Teoria sekurytyzacji w analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa (moderator: dr 

hab. Agata Ziętek) SALA 208 

 Teoria sekurytyzacji w analizie energetycznego wymiaru bezpieczeństwa 

międzynarodowego- dr Justyna Misiągiewicz (UMCS) 

 Normatywne aspekty aktywności państw w cyberprzestrzeni- mgr Bogusław Olszewski 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Sekurytyzacja islamu w analizie bezpieczeństwa kulturowego- dr hab. Agata Ziętek 

(UMCS) 

 

PANEL 2.8 Rola nagrody Nobla w stosunkach międzynarodowych (moderator: prof. dr hab . 

Elżbieta Stadtmüller) SALA 108 

 

 Idea postępu jako fundament nagrody Nobla- mgr Marcin Różycki (Uniwersytet 

Wrocławski) 

 Instytucja Pokojowej Nagrody Nobla jako normatywny aktor stosunków 

międzynarodowych?- mgr Jarosław Sadłocha (Uniwersytet Wrocławski) 

 

 

10.45-11.00 PRZERWA KAWOWA 

 

11.00-13.00  

PANEL 3.1 Wartościowanie a postulat neutralności wiedzy o  stosunkach międzynarodowych - 

problemy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne (moderator: dr hab. Andrzej Polus) SALA 101 

 Od teorii normatywnej do krytyki globalizacji- dr hab. Przemysław Mikiewicz 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Wartościowanie w praktyce badawczej. Casus rozwoju międzynarodowych studiów nad 

pokojem (peace research)- dr Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach) 

 Mit hegemonicznej stabilności? Rozważania nad normatywnymi aspektami teorii 

hegemonicznej stabilności w nauce o stosunkach międzynarodowych- mgr Aldona 

Tomczyńska (Uniwersytet Warszawski) 

 Konstruktywizm społeczny a prognozowanie w stosunkach międzynarodowych- dr hab. 

Andrzej Polus, dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej w Warszawie)  
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 Państwo jako aktor stosunków międzynarodowych- dr hab. Sylwester Gardocki 

(Uniwersytet Warszawski) 

 

PANEL 3.2 Ewolucja światowego systemu handlu (moderator: dr Anna Wróbel) SALA 232  

 Wpływ przemian w międzynarodowym systemie finansowym na kondycję gospodarki 

światowej- dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) 

 Czynniki ewolucji międzynarodowego systemu handlowego po 1995 roku- mgr Karol 

Cienkus (Uniwersytet Warszawski) 

 Ewolucja miejsca krajów rozwijających się w systemie światowego handlu- dr hab. 

Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) 

 Implikacje negocjacji TTiP i TPP dla wielostronnego systemu handlowego- dr Anna Wróbel 

(Uniwersytet Warszawski) 

 

PANEL 3.3 Konflikt – instytucje – jednostka CZĘŚĆ II (moderator: dr Karol Derwich) SALA 236 

 Uwarunkowania i charakter hiszpańsko-marokańskiej współpracy w zakresie zwalczania 

terroryzmu- dr Stanisław Kosmynka (Uniwersytet Łódzki) 

 Patologia władzy a bezpieczeństwo jednostki. analiza sytuacji w państwach dysfunkcyjnych 

Afryki Subsaharyjskiej- dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (Uniwersytet Gdański) 

 Transnarodowe grupy przestępcze jako wyzwanie bezpieczeństwa w Ameryce Środkowej w 

XXI wieku- dr Michał Stelmach (Uniwersytet Łódzki) 

 Humanizacja bezpieczeństwa międzynarodowego w działalności Rady Bezpieczeństwa 

Narodów Zjednoczonych- dr hab. Irena Rysińska (Uniwersytet Warszawski) 

 

PANEL 3.4 Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie. Umacnianie porządku 

międzynarodowego, promocja zachodnich wartości czy tyrania interesów silniejszego? 

(moderator: dr Marek Madej) SALA 201 

 Interwencje międzynarodowe – wspólny wysiłek czy dyktat największego? Skala 

zaangażowania w misje a kontrolna nad jej strategią i przebiegiem- dr Marek Madej 

(Uniwersytet Warszawski) 

 Meandry wspierania demokratyzacji – analiza skutków amerykańskiej interwencji w 

Iraku- dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie) 

 Wymiar surowcowo-energetyczny interwencji zbrojnych państw zachodnich po zimnej 

wojnie- dr Kamila Pronińska (Uniwersytet Warszawski)  

 Stany Zjednoczone wobec międzynarodowego prawa humanitarnego w świetle 

dokonywanych po 1989 r. interwencji zbrojnych- dr Agnieszka Bieńczyk-Missala 

(Uniwersytet Warszawski) 

 Reżim użycia siły w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym- dr Grzegorz Gil (UMCS) 

 

PANEL 3.5 Pozapaństwowy sektor w stosunkach międzynarodowych (moderator: TBA) SALA 207 

 Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego elementem dynamizującym 

środowisko międzynarodowe - mgr Jakub Florczyk (UMCS) 
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 Trzeci sektor wobec problemów ekologicznych na Białorusi- dr Helena Giebień 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Ramy instytucjonalne regionalnej pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP w Polsce z 

funduszy unijnych w okresie 2007-2013 – próba podsumowania- dr Eugeniusz Brzuska 

(Uczelnia Nauk Społecznych) 

 

PANEL 3.6 Normy, wartości i instytucje – doświadczenia i perspektywy regionalnej  współpracy 

międzynarodowej w Europie Północnej CZĘŚĆ II (moderator: dr Michał Łuszczuk) SALA 237 

 Od nierównego partnerstwa do NB8. Przemoc symboliczna i inne dyspozycje w polu relacji 

nordycko-bałtyckich- dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG (Uniwersytet Gdański) 

 Region Norden wobec problemów migracji. Na przykładzie stosunku do imigrantów w 

Królestwie Norwegii- dr hab. Wojciech Nowiak, prof. UAM (UAM) 

 Demokratyzacja i integracja państw postkomunistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego z 

państwami Europy Zachodniej: ocena funkcjonowania RPMB- dr Damian Szacawa (UMCS) 

 Normy i wartości narodu grenlandzkiego w obliczu wyzwań globalizacji- dr Magdalena 

Tomala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

 

PANEL 3.7 Sekurytyzacja na obszarze pozaeuropejskim (moderator: dr Łukasz Fijałkowski) SALA 

208 

 Dyskurs bezpieczeństwa w Indonezji. Wstępne założenia badań- dr Łukasz Fijałkowski 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Dyskurs bezpieczeństwa w Iranie. Wstępne założenia badań- dr Jarosław Jarząbek 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Regionalny kompleks bezpieczeństwa w Azji Środkowej po 1991r. - dr Marek Musioł 

(Uniwersytet Wrocławski) 

 Kwestia tzw. zagrożenia demograficznego w Izraelu w ujęciu wybranych koncepcji 

stosunków międzynarodowych- dr Artur Skorek (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-

Białej) 

 Desekurytyzacja polityki zagranicznej Republiki Turcji- dr Kinga Smoleń (UMCS) 

 

PANEL 3.8 Rola nagrody Nobla w stosunkach międzynarodowych SALA 108 

 

13.00-14.00 OBIAD (budynek Instytutu Studiów Międzynarodowych, parter) 

 

14.00-16.00  

PANEL 4.1 Normy wartości i instytucje w stosunkach międzynarodowych – przypadek Tajwanu 

(moderator: dr hab. Łukasz Gacek) SALA 101 

 Ewolucja koncepcji zjednoczeniowej Chin i Tajwanu- dr hab. Łukasz Gacek (Uniwersytet 

Jagielloński) 

 Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) jako przełom w stosunkach chińsko-

tajwańskich- dr Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński) 

 Rola norm i wartości w polityce USA wobec Tajwanu- dr Marcin Grabowski (Uniwersytet 

Jagielloński) 
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 Rola norm i wartości w polityce EU wobec Chin i Tajwanu- dr Anna Rudakowska 

(Tamkang) 

 

PANEL 4.2 Ekonomia polityczna międzynarodowych instytucji finansowych (moderator: dr Karina 

Jędrzejowska) SALA 232 

 BRICS -od wirtualnej dyplomacji do nowej formy instytucjonalizacji- dr Gracjan Cimek 

(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 

 Rola ADB w regionalnych procesach rozwoju i integracji w XXI wieku - prof. dr hab. 

Bogusława Drelich-Skulska, dr Sebastian Bobowski (Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu) 

 „Rozstanie, głos i lojalność”– organizacje globalnego zarządzania gospodarczego w 

multipolarnym ładzie międzynarodowym- dr Bartłomiej Nowak (Akademia Finansów i 

Biznesu Vistula) 

 „Global safty governance” i kryzys w strefie euro: próba konceptualizacji- dr Anna Visvizi 

 

PANEL 4.3 Regionalizm pozaeuropejski w nauce o stosunkach międzynarodowych: idee i instytucje 

(moderator: dr Jakub Zajączkowski) SALA 236 

 Chalidżi czyli subregionalna tożsamość zatokowa- dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet 

Gdański) 

 Doświadczenia regionalizmu w Ameryce Łacińskiej: pomiędzy współpracą a 

fragmentaryzacją- dr Anita Oberda (Uniwersytet Warszawski) 

 Narkobiznes versus gospodarka rynkowa. Programy polityczno-gospodarcze Stanów 

Zjednoczonych adresowane do krajów subregionu andyjskiego na przełomie XX i XXI 

wieku- dr Rafał Wordliczek (Uniwersytet Jagielloński) 

 Region Oceanu Indyjskiego w teorii stosunków Międzynarodowych- dr Jakub Zajączkowski 

(Uniwersytet Warszawski) 

 

PANEL 4.4 Reżimy międzynarodowe (moderator: prof. dr hab. Marek Pietraś) SALA 201 

 Sankcje gospodarcze ONZ a sankcje państw. Przypadki Iranu i Syrii w XXI wieku- dr hab. 

Paulina Matera (Uniwersytet Łódzki) 

 Przestrzeń transnarodowa jako środowisko instytucjonalizacji- dr Katarzyna Mojska 

(UMCS) 

 Problem eksternalizacji norm i zasad energy acquis communautaire jako formy 

instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej- dr hab. 

Tomasz Młynarski (Uniwersytet Jagielloński) 

 Unia Europejska jako normatywny reżim międzynarodowy (normative power)- dr Beata 

Piskorska (KUL) 

 

PANEL 4.5 Anatomia konfliktów w Afryce. Państwa, regiony i instytucje (moderator: dr hab. 

Robert Kłosowicz, prof. UJ) SALA 207 

 Rola Etiopii w regionalnym kompleksie bezpieczeństwa Rogu Afryki- dr hab. Robert 

Kłosowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)  
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 Co jest nowego w “nowych wojnach”? Teoretyczne ujęcia przyczyn konfliktów w Afryce- dr 

Wojciech Michnik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 

 Podmioty systemu transatlantyckiego w Afryce - działania i zaniedbania- dr Paweł 

Olszewski (PAN) 

 Problem secesjonizmu w Etiopii: zagrożenia i perspektywy- mgr Joanna Mormul 

(Uniwersytet Jagielloński) 

 „Jihad tourism” – rola obozów dla uchodźców w Somalii, Kenii i Etiopii w procesie 

radykalizacji Amerykanów i Europejczyków - mgr Marta Antosz (Uniwersytet 

Jagielloński) 

 

PANEL 4.6 Normy i wartości liberalizmu (moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak) SALA 201 

 Wkład Urzędu Regulacji Energetyki w Bośni i Hercegowinie w stabilizowanie 

bezpieczeństwa międzynarodowego na Bałkanach- dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński 

(Polskie Towarzystwo Geopolityczne) 

 Znaczenie liberalizmu i konstruktywizmu dla rozwoju polskiej nauki o stosunkach 

międzynarodowych po 1989 roku- dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW; dr Anna Wojciuk 

(Uniwersytet Warszawski) 

 Liberalizm – utopijna wizja czy teoria stosunków międzynarodowych?- dr Magdalena 

Kozub-Karkut (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej) 

 Idealistyczna wizja stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego w 

optyce kościoła rzymskokatolickiego - w świetle encykliki PACEM IN TERRIS Jana XXIII- dr 

Aleksandra Kusztal  

 

PANEL 4.7 Teoria sekurytyzacji jako instrument badań bezpieczeństwa (moderator: dr Łukasz 

Fijałkowski) ROUNDTABLE SALA 208 

 

PANEL 4.8 Rola nagrody Nobla w stosunkach międzynarodowych SALA 108 

 

16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


