
 

część trzecia
Znaczenie multilateralizmu 

w procesach współpracy regionalnej 

1 Multilateralizm w badaniach nad regionalizmem 
wschodnioazjatyckim                                                                                           
małgorzata pietrasiak

2 Analizy świata multipolarnego i multilateralnego 
w Chińskiej Republice Ludowej 
dominik mierzejewski 

3 Multilateralizm «z chińskim charakterem»
rafał kwieciński 

4 Koncepcja strategicznych stosunków opartych 
na wzajemnych korzyściach w relacjach Japonii z Chinami
karol żakowski

5 Rola ADB w regionalnych procesach rozwoju i integracji 
gospodarczej w XXI wieku 
bogusława drelich-skulska, sebastian bobowski

6 Doświadczenia regionalizmu w Ameryce Łacińskiej: po-
między współpracą a fragmentaryzacją 
anita oberda monkiewicz

7. Narkobiznes versus gospodarka rynkowa. Programy 
polityczno-gospodarcze Stanów Zjednoczonych adresowane
do krajów subregionu andyjskiego na przełomie XX i XXI
wieku
rafał wordliczek 
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8 Zaangażowanie międzynarodowych instytucji 
parlamentarnych z Europy Północnej we współpracę 
w regionie Arktyki 
michał łuszczuk

część czwarta
Wartości i idee w analizach  

bezpieczeństwa międzynarodowego

1 Interwencje międzynarodowe – wspólny wysiłek czy dyktat 
największego? Skala zaangażowania w misję a kontrola 
nad jej strategią i przebiegiem 
marek madej

2 Meandry promowania demokracji 
– analiza skutków amerykańskiej interwencji w Iraku 
grzegorz nycz 

3 Uwarunkowania i charakter hiszpańsko-marokańskiej 
współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu
stanisław kosmynka

4 Etiopia oraz jej polityczne i militarne znaczenie
w Rogu Afryki
robert kłosowicz

5 «Jihad tourism» – rola obozów dla uchodźców w Somalii, 
Kenii i Etiopii w procesie radykalizacji Amerykanów i Eu-
ropejczyków 
marta antosz
 

6 Humanizacja bezpieczeństwa międzynarodowego w dzia-
łaniach Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po 
zimnej wojnie 
irena popiuk-rysińska 

część piąta
Znaczenie teorii sekurytyzacji  

w badaniach nad bezpieczeństwem

1 Regionalny kompleks bezpieczeństwa w Azji Środkowej po 
1991 r. 
marek musioł
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2 Sekurytyzacja islamu w Europie
agata wiktoria ziętek

3 Kwestia tzw. zagrożenia demograficznego w Izraelu               
w ujęciu wybranych postpozytywistycznych koncepcji sto-
sunków międzynarodowych 
artur skorek 

4. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Indonezji i Iranie 
łukasz fijałkowski, jarosław jarząbek

5 Cyberprzestrzeń w procesie konstruowania bezpieczeństwa 
bogusław olszewski

6 Teoria sekurytyzacji w analizie energetycznego wymiaru 
bezpieczeństwa międzynarodowego
justyna misiągiewicz 

część szósta
Rola mediów i tożsamości  

w analizie stosunków międzynarodowych

1 TeleSUR i Al Jazeera jako multimedialne kanały propa-
gandy sprzeciwu wobec globalnej dominacji
radosław sajna 

2 Tożsamość Zatoki Perskiej 
wojciech grabowski

3 Media w społeczeństwie wielonarodowościowym
– przykład Estonii i Łotwy 

katarzyna kamińska–korolczuk

4 Normy i wartości narodu grenlandzkiego w obliczu 
wyzwań globalizacji
magdalena tomala

 5 Równość płci jako fundament zrównoważonych s
połeczeństw nordyckich
joanna grzela 
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