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część pierwsza
Wokół problemów teoretycznych 

1 Konstruktywizm społeczny a prognozowanie w stosunkach 
międzynarodowych                                                                                           
karol chwedczuk-szulc, andrzej polus

2 Od teorii normatywnej do krytyki globalizacji
przemysław mikiewicz

3 Mit hegemonicznej stabilności? Rozważania nad norma-
tywnymi aspektami teorii hegemonicznej stabilności   
w nauce o stosunkach międzynarodowych 
aldona tomczyńska 

4 Liberalizm – charakterystyka teorii w świetle założeń                
A. Moravcsika 
magdalena kozub-karkut

5 Idealistyczna wizja stosunków międzynarodowych 
i bezpieczeństwa międzynarodowego w optyce Kościoła 
rzymskokatolickiego  w świetle encykliki «Pacem in Terris» 
aleksandra kusztal 

6 Państwo jako aktor stosunków międzynarodowych
sylwester gardocki 
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część druga
Reżimy i instytucje międzynarodowe: 

między teorią a praktyką

1 Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych, czyli 
wartości, normy i instytucje w jednym
marek pietraś 

2 Instytucje międzynarodowe w teorii i praktyce a problem 
odpowiedzialności
teresa łoś-nowak 

3 Reżim użycia siły w późnowestfalskim 
ładzie międzynarodowym
grzegorz gil 

4 Wirtualizacja formy, materializacja treści – o kierunku 
rozwoju klubu BRICS
gracjan cimek 

5 Czynniki ewolucji międzynarodowego systemu handlowego 
po 1995 roku 
karol cienkus

6 Ewolucja miejsca krajów rozwijających się 
w międzynarodowym systemie handlowym
katarzyna kołodziejczyk 

7 Od kontestacji do supremacji – cztery spojrzenia na G20
marek rewizorski 

8 Nowa rzeczywistość, nowe modele: organizacje globalnego 
zarządzania gospodarczego w ładzie międzynarodowym 
XXI w.
bartłomiej e. nowak 

9 Implikacje negocjacji TTIP dla wielostronnego systemu 
handlowego
anna wróbel 

10 Postępowanie upadłościowe dla suwerennych dłużników: 
mechanizmy i instytucjonalizacja 
karina jędrzejowska 
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11 Sankcje gospodarcze ONZ a sankcje państw w XXI wieku. 
Przypadek Iranu i Syrii 
paulina matera

12 Specyfika funkcjonowania Specjalnego Trybunału 
dla Libanu 
rafał ożarowski

13 Unia Europejska jako normatywny reżim 
międzynarodowy (normative power)
beata piskorska 

14 Problem eksternalizacji norm i zasad energy 
«acquis communautaire» jako formy instytucjonalizacji 
zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej 
Unii Europejskiej
tomasz młynarski 

15 Ramy instytucjonalne regionalnej pomocy publicznej udzie-
lanej sektorowi MŚP w Polsce z funduszy unijnych 
w okresie 2007-2013 – próba podsumowania 
eugeniusz brzuska
 

16 Instytucja Pokojowej Nagrody Nobla jako normatywny 
aktor stosunków międzynarodowych
jarosław sadłocha 
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