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Szanowni Państwo, Uczestnicy 

VII Konwencji PTSM,

Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego witam Państwa w imieniu organizatorów VII 
Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Czynię to także w imieniu Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz całego Wydziału Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego INPiSM jest częścią.

 Jesteśmy w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie we wrześniu 2008 roku odbyło się 
pierwsze organizacyjne spotkanie rozpoczynające proces tworzenia PTSM. My lubimy historyczne 
nawiązania. Znacznie wcześniej spotykaliśmy się tu z prof. Jackiem Ziemowitem Pietrasiem, prof. Erhardem 
Cziomerem i w efekcie tych spotkań mogliśmy skutecznie podjąć działania w ministerstwie i doprowadzić 
do utworzenia kierunku studiów „stosunki międzynarodowe”, który prowadzić zaczęły różne jednostki 
akademickie w Polsce. W tym czasie w polskich uniwersytetach, w różnych strukturach, podejmowane 
były studia nad regionami. Gdy tworzyliśmy na UJ nowy Wydział Studiów Międzynarodowych  
i Politycznych, jako pierwszy jego dziekan postanowiłem, aby bazą dla niego stały się Instytuty i Katedry 
do tej pory ulokowane na wielu wydziałach, ale podejmujące badania nad różnymi regionami (Europą, 
Ameryką, Azją). Ta historia tworzenia, a potem rozwoju naszego wydziału, była udziałem także innych 
ośrodków. Te procesy, jak i kwestie rozwoju badań regionalnych, będą przedmiotem naszych refleksji  
w czasie niniejszej Konwencji. 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, który ma przyjemność gościć Państwa, 
prowadzi wielojęzyczne studia w zakresie europeistyki, amerykanistyki, studiów azjatyckich, 
rosjoznawstwa, ukrainoznawstwa, International Relations and Area Studies, rozwija także badania 
i prowadzi kursy o afrykanistycznym profilu oraz badania nad kulturą. W INPiSM, jako największej 
jednostce wydziału, prowadzone są badania i realizowane są programy studiów z zakresu nauk o polityce, 
stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego. W każdym z tych obszarów widoczne jest 
nasycenie wątkami regionalnymi. Dla tej konferencji podstawowym polem refleksji są studia regionalne 
z pespektywy stosunków międzynarodowych. 

Uniwersytet Jagielloński w 654. roku swego istnienia z radością wita wszystkich, prawie dwustu, 
badaczy, zajmujących się problematyką studiów międzynarodowych i studiów regionalnych (area 
studies). Sądzę, że w jakimś stopniu piękno stołeczno-królewskiego miasta Krakowa miało także wpływ 
na Państwa decyzję i to także jest źródłem naszej satysfakcji.

Uniwersytet Jagielloński przywiązuje wielkie znaczenie do rozwoju międzynarodowych studiów  
i badań, a nasz wydział to w znacznej mierze realizuje. Potwierdzeniem tego jest honorowy patronat  
JM Rektora UJ prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka. Miło jest poinformować, że Prezydent Miasta  
Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski obdarzył nas swoim honorowym patronatem i nadto będzie  
nas gościł w swojej siedzibie w murach Pałacu Wielopolskich. 

 Na koniec pragnę życzyć Państwu owocnych obrad, rozmów w ramach kilkudziesięciu paneli 
dyskusyjnych oraz okrągłych stołów (roundtables), w ramach których podejmiecie najważniejsze  
i najbardziej palące problemy stosunków międzynarodowych w różnych regionach świata, mając nadzieję, 
że zarówno UJ, jak i krakowski oddział PTSM, będą na długo zapamiętani jako gospodarze tej największej 
dotychczas Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Prof. dr hab. Andrzej Mania
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Konwencji PTSM
Przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również dostępny catering. Kawa (do dyspozycji na okrągło) oraz 
lunch będą serwowane na parterze oraz poziomie - 1. 

Przez cały czas kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy mają niebieskie identyfikatory.

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. Na przykład:
TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4 – Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne



1     Miejsce obrad: Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33a. 

2     Miejsce bankietu: Pałac Wielopolskich, plac Wszystkich Świętych 3/4.



10:00 – 18:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•  Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•  Prof. dr hab. Zdzisław Mach - Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
•  Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•  Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury  
 i Promocji Miasta

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce: Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg) - Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 
2016), Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy  
of Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce: Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•  Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•  Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•  Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•  Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•  Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)

Program VII Konwencji PTSM

9 listopada 2017 (czwartek)



10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)

Program VII Konwencji PTSM
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14.45 – 16.30 SESJA PANELOWA I (TA)
miejsce: budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

PANEL TA1 – Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku. Część I
Sala: 12 (parter)

Moderator: dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS 
Dyskutant: dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Referenci: 
• dr Piotr Łaciński (Collegium Civitas) - Wyzwania i uwarunkowania stabilności geopolitycznej Ameryki Łacińskiej
• dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS - Organizacja Państw Amerykańskich wobec kryzysu instytucji państwa 
w Wenezueli
• dr Michał Stelmach (Uniwersytet Łódzki) - Regionalne koncepcje i strategie walki z przestępczością zorganizowaną 
w Ameryce Łacińskiej. Kazus regionu środkowoamerykańskiego i andyjskiego
• dr Rafał Wordliczek (Uniwersytet Jagielloński) - Region Morza Karaibskiego w polityce zagranicznej USA na przy-
kładzie relacji USA-Meksyk
• dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Media w Ameryce Łacińskiej wobec 
problemu regionalnej integracji

PANEL TA2 – International migration in the regional context 
Sala: 103 (I piętro) 

Moderator: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Dorota Heidrich (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz (Uniwersytet Wrocławski) - Instutionalization of the European Frame of 
Integration Policy in the metropolises of Central-Eastern Europe - in the time of migration crisis 
•  dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ - The emergence and consolidation of a disorganised phronetic security commu-
nity: NATO and EU facing the migration crisis in the Mediterranean
•  mgr Oskar Raczycki (Uniwersytet Warszawski) - Current challenges concerning the international migration flows 
in the MENA region
•  dr Dorota Heidrich (Uniwersytet Warszawski) - Challenges of refugee protection in South Asia
•  dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Uniwersytet Warszawski) - International Migration in Australia - regional 
context 

PANEL TA3 - Domestic challenges for the US Foreign Policy
Sala: 109 (I piętro)

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW 

Referenci:
•  dr Maciej Herbut (Uniwersytet Wrocławski) - The role of domestic contestation in the formulation of US Foreign 
Policy under the Trump Administration
•  dr Marcin Fatalski (Uniwersytet Jagielloński) - Nation building in US foreign policy
•  mgr Jakub Serafin (Uniwersytet Jagielloński) - Peace Corps as an instrument of American soft power 
•  dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ - U.S. Constitution as a Tool of American Foreign Policy
•  dr Paulina Napierała (Uniwersytet Jagielloński) - The influence of the American Religious Right on US foreign 
policy



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne
PANEL TA4 – Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej: Trójmorze
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk)
Dyskutant: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci: 
•  prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk) – Szanse Trójmorza
•  dr Paweł Kowal (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk) - Historyczne inspiracje koncepcji Trój-
morza
•  dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Państwa Grupy Wyszehradzkiej 
wobec Inicjatywy Trójmorza
•  dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński) - Z kim współpracować, żeby wygrywać? Analiza skuteczności koalicji 
Polski z członkami Grupy Wyszehradzkiej, Trójmorza oraz Niemcami w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

PANEL TA5 – Stosunki Unii Europejskiej z organizacjami regionalnymi i globalnymi 
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Analiza warunków efektywności współpracy Unii 
Europejskiej z ONZ
•  dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) - Stosunki Unii z grupą państw AKP. Stan i perspek-
tywy na przyszłość
•  dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG - Rola i znaczenie Unii Europejskiej w Międzynarodowym Funduszu Walu-
towym
•  dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Unia Europejska wobec problemów sąsiedztwa 
wschodniego - specyfika redefinicji strategii
•  dr Renata Kunert-Milcarz (Uniwersytet Wrocławski) - Międzynarodowy system ochrony praw człowieka  
z perspektywy UE

PANEL TA6 – Regionalna hegemonia i przywództwo mocarstw. Część I
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr hab. Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski) - Przywództwo Francji w Unii Europejskiej
•  dr Mariusz Ruszel (Politechnika Rzeszowska) - Hegemonia Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej - 
studium przypadku sektora energii 
•  dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Aspiracje regionalne Turcji
•  dr hab. Małgorzata Zachara (Uniwersytet Jagielloński) - Przywództwo Stanów Zjednoczonych w regionie euro-
atlantyckim
•  dr Natalia Zaslavskaya (Saint Petersburg State University), prof. Alexander Izotov (Saint Petersburg State  
University), dr Nikolay Gudalov (Saint Petersburg State University) - The Russian Federation as a regional power  
in Post-Soviet space



10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)

Program VII Konwencji PTSM
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PANEL TA7 – Regionalizm afrykański. Afryka jako region w studiach międzynarodowych. Część I
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr
Dyskutant: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Referenci:
•  mgr Anna Cichecka (Uniwersytet Wrocławski) - Regionalizm i Regionalizacja w Afryce Wschodniej
•  dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski) - ECOWAS - szanse i bariery regionalnej integracji w Afryce 
Zachodniej
•  dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr - Polityka Tanzanii wobec EAC w kontekście negocjacji Umów o Partnerstwie 
Gospodarczym z UE 
•  dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Unia Europejska wobec procesów integracyjnych w Afryce

PANEL TA8 – Indo-Pacyfik - region morski w stosunkach międzynarodowych
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: mgr Barbara Kratiuk (Uniwersytet Warszawski), mgr Aleksandra Jaskólska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ 

Referenci:
•  dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu 
Indyjskiego u progu XXI w.
•  Tomasz Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski) - ASEAN w polityce Australii w sferze bezpieczeństwa morskiego
•  mgr Aleksandra Jaskólska (Uniwersytet Warszawski) - Polityka Indii i Chin wobec Sri Lanki na przełomie XX  
i XXI wieku
•  mgr Barbara Kratiuk (Uniwersytet Warszawski) - Partnerstwo Wietnam- Japonia a regionalne bezpieczeństwo
•  mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) - Modernizacja Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo- 
Wyzwoleńczej. Strategiczny game-changer pozycji USA w regionie?

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa 
  miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)

17.00 – 18.45 SESJA PANELOWA II (TB)
miejsce: budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

PANEL TB1 – Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku. Część II
Sala: 12 (parter)

Moderator: dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
Dyskutant: dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Katarzyna Krzywicka, 
prof. UMCS

Referenci:
•  dr Edyta Chwiej (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki amerykańsko-brazylijskie w XXI wieku
•  mgr Monika Sawicka (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie regionu Ameryki Południowej w polityce zagranicznej 
Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu
•  mgr Magdalena Lisińska (Uniwersytet Jagielloński) - Integracja regionalna w argentyńskiej polityce zagranicznej 
Mauricia Macriego
•  mgr Magdalena Małgorzata Wątróbka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Wpływ Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación na reformę edukacji w Meksyku



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne
PANEL TB2 – Asia-Pacific in World Politics in the 21st Century 
Sala: 103 (I piętro)

Moderator: dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK

Referenci: 
•  dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) - Redefining Regional Security Complex Theory - A Case Study of 
the Middle East 
•  dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński) - Taiwan Issue: Does it still Challenge Asia-Pacific in World Politics 
in the 21st Century?
•  dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) - Is Asia-Pacific heading for a new cold war?
•  dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) - Will Donald Trump’s Presidency Be a Turning Point in Sino-
American Relations?
•  dr Justyna Misiągiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Caspian Sea Region in the People’s 
Republic of China Energy Security Policy

PANEL TB3 – Roundtable: Polish-Russian Perception and Public Diplomacy
Sala: 109 (I piętro)

Moderator: dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Joachim Diec, prof. UJ 
•  dr Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński)
•  dr Natalia Zaslavskaya (Saint Petersburg State University)
•  prof. Alexander Izotov (Saint Petersburg State University)
•  dr Nikolay Gudalov (Saint Petersburg State University)

PANEL TB4 – Problemy rozwojowe w gospodarce światowej – aktualne tendencje
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju - w kierunku 
ładu post-MDGs i post-2008
•  dr hab. Mieczysław Sprengel, prof. UAM - Rozwój gospodarczy Australii w XXI wieku
•  dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) - Nowe tendencje w finansowaniu współpracy na rzecz rozwoju
•  dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński) - Możliwości i ograniczenia studiów regionalnych w badaniu współ-
pracy państw globalnego Południa
•  mgr Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński) - Para-dyplomacja w wymiarze europejskim. Rola podmiotów 
sub-narodowych państw UE w świadczeniu globalnej pomocy rozwojowej

PANEL TB5 – Wojna w Syrii i jej implikacje w regionie Bliskiego Wschodu
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB
Dyskutant: dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański)



10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)
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Referenci:
•  dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Rola Kurdów w wojnie hybrydowej w Syrii
•  dr Szymon Bachrynowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kali-
szu) - Kurdowie w obliczu działań wojennych w Syrii (2011-2017)
•  mgr Jacek Małecki (Uniwersytet Gdański) - Wpływ konfliktu w Syrii na geopolityczną pozycję Iranu
•  dr Artur Skorek (Uniwersytet Jagielloński) - Transformacja struktury bliskowschodniego kompleksu bezpie- 
czeństwa. Rola mocarstw i aktorów niepaństwowych
•  dr hab. Sylwester Gardocki (Uniwersytet Warszawski) – Konflikt syryjski.Przyczyny i konsekwencje zbrojnego 
oraz politycznego zaangażowania Rosji

PANEL TB6 – Unia Europejska – analiza stanu integracji w perspektywie 60-lecia Traktatów Rzymskich
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk)

Referenci:
•  dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 
UE - bilans osiągnięć i wyzwań
•  dr Małgorzata Czermińska (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego) - Preferencje celne Unii Europejskiej 
dla krajów LDC (program EBA) - znaczenie dla beneficjentów systemu
•  dr Zbigniew Czubiński (Uniwersytet Jagielloński) - Orzecznictwo ETS/TSUE w integracji europejskiej
•  dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska) - Unia Europejska jako „normalny” aktor międzynarodowy: analiza 
założeń nowej unijnej strategii bezpieczeństwa 

PANEL TB7 – Regionalizm afrykański. Afryka jako region w studiach międzynarodowych. Część II
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr
Dyskutant: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Referenci:
•  mgr Emilia Bamwenda (Uniwersytet Wrocławski) - Rozwój gospodarczy i integracja regionalna we Wspólnocie 
Wschodnioafrykańskiej korzyści i wyzwania
•  dr Joanna Garlińska-Bielawska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Wspólnota Państw Afryki Wschodniej 
- doświadczenia i wyzwania w procesie regionalnej integracji gospodarczej
•  dr Joanna Mormul (Uniwersytet Jagielloński) - Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (CPLP) a tożsamość 
luzoafrykańska
•  mgr Piotr Andrzej Głogowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Japońska działalność gospodarcza  
w RPA a wynikające z niej korzyści polityczne

PANEL TB8 – Regionalizm, globalizm w zagranicznej polityce ekonomicznej państw 
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG

Referenci:
•  dr hab. Adriana Łukaszewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) - W poszukiwaniu politycznych i ekonomicznych 
źródeł konfliktu w ramach grupy państw GCC oraz jego konsekwencji dla regionu i świata
•  dr Barbara Regulska-Ingielewicz (Uniwersytet Warszawski) - Stany Zjednoczone w międzynarodowym systemie 
handlowym: między ideą wolnego handlu a ekonomicznym nacjonalizmem 
•  dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski) - Interregionalizm w polityce handlowej
•  dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej) - Globalne i regionalne aspekty rozwoju Szanghajskiej  
Organizacji Współpracy

19.30 Uroczysta kolacja
miejsce: Pałac Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3-4



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne

9:00 – 14:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a
9:00 – 10:45 SESJA PANELOWA III (FA)
miejsce: budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

PANEL FA1 – Ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodowych a kształtowanie porządku międzynarodowego. 
Część I
Sala: 12 (parter)

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dyskutant: dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 
•  dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Zróżnicowana integracja europejska 
jako odpowiedź na zmieniający się porządek międzynarodowy?
•  dr Michał Kuryłowicz (Uniwersytet Jagielloński) - Obszar postradziecki jako rosyjska „peryferia” (w oparciu  
o koncepcję I. Wallersteina)
•  mgr Szymon Łenyk (Uniwersytet Pedagogiczny) - Wpływ geopolityki na kształtowanie się stosunków międzyna-
rodowych (na przykładzie relacji w basenie Morza Południowochińskiego)
•  prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Wielobiegunowość, niepewność  
i powrót geopolityki jako czynniki zmiany w stosunkach zewnętrznych Europy
•  mgr Tomasz Waśkiel (Uniwersytet Wrocławski) - Azja Centralna – podejście centralnoazjatyckich elit do kwestii 
regionu

PANEL FA2 – Global vs Regional - Changing Approaches to Governance
Sala: 103 (I piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Zachara (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Global Liberal Order - Discourse Analysis
•  dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - National, Regional 
Or Global Food Security Governance? – One model or three
•  Soumi Banerjee (Lund University) - Hindu Nationalism and Ontological (In)securities: Religious Triumphalism 
and Existential Anxieties in The Era of Globalization
•  dr Jan Misiuna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - What makes neighbours so different? Attitudes towards 
immigration in recent US and Canadian elections

PANEL FA3 – Non-European challenges for the US Foreign Policy
Sala: 109 (I piętro)

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ - Abandoned Backyard? The Question of U.S. Leadership in Latin America
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10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)
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•  mgr Agnieszka Batko (Uniwersytet Jagielloński) - Reinforcing strategic interests in Northeast Asia – the role of the 
United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•  mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•  dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•  dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•  dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•  dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•  dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•  dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•  dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•  dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•  dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•  dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschodnia 
w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•  Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•  Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne
PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: historia i współczesność nauki o stosunkach mię-
dzynarodowych w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter) 

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•  dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•  mgr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•  dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński)
•  dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•  dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•  dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•  dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•  prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•  Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•  dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•  dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•  dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•  dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•  dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 



10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)
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Europejskiej w relacjach międzynarodowych
•  dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski) - UE globalnym graczem w XXI wieku? – wyzwania i perspektywy
•  prof. dr hab. Dariusz Popławski (Uniwersytet Warszawski) - Państwa neutralne i bezaliansowe Unii Europejskiej 
wobec aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa w Europie 

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa 
  miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)

11.15 – 13.00 SESJA PANELOWA IV (FB)
miejsce: budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

PANEL FB1 – Ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodowych a kształtowanie porządku międzynarodowego. 
Część II
Sala: 12 (parter)

Moderator: dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Referenci:
•  dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) - Między soft power a zagrożeniem normatywnym: dyfuzja in-
stytucjonalna w wymiarze międzynarodowym
•  dr hab. Dariusz Kondrakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Parametry zmiany systemu 
międzynarodowego
•  dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski) - Koncert mocarstw - kolektywny moderator 
ciągłości i zmiany systemu europejskiego w XVIII-XIX w. Implikacje dla współczesności
•  dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Ciągłość i zmiana w pozimnowojennej polityce 
odstraszania USA wobec przeobrażeń systemowych drugiego wieku nuklearnego: główne wyzwania regionalne ery 
post-ABM
•  dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska (Uniwersytet Warszawski) - Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej Hisz-
panii doby transición

PANEL FB2 – Regionalizacja świata. Obszar, granice i wewnętrzny podział regionów międzynarodowych 
Sala: 103 (I piętro)

Moderator: dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
Dyskutant: dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  dr hab. Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Regionalizm wielobiegunowy Saul’a B. Cohen’a jako  
matryca wyjaśniająca
•  dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS - Hierarchiczność regionalizacji świata na przykładzie koncepcji World  
Unified Territorial System (WUTS)
•  dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Region Arktyki i jego granice  
w kontekście zmian klimatu
•  mgr Ewelina Morawska (Uniwersytet Jagielloński) - Azja Centralna czy Azja Środkowa? Problem definiowania  
i nazewnictwa regionu w polskiej nauce
•  mgr Wojciech Szczerbowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Strategie arktyczne Państw Arktycznych a kategoria bu-
dowania regionu



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne
PANEL FB3 – Iran and Its Relations with the GCC States: Regional and Global Dimensions 
Sala: 109 (I piętro)

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB  
Dyskutant: dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Referenci:
•  dr hab. Adriana Łukaszewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) - Are we seeing a new Iran-Qatar alliance in the 
Gulf region? Long-term implications of Qatar-GCC crisis for the regional and global stability
•  dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB - Iran and GCC States relations in the context of war in Syria
•  dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański) - Regionalism and integration” in the Persian Gulf – between the-
ory and practice

PANEL FB4 – Międzyregionalny dialog między USA i UE
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr Anna Maria Wyrwisz (Uniwersytet Jagielloński) - Amerykański moralizm, holenderski pragmatyzm a trwałość 
wspólnoty interesów
•  dr Magdalena Góra (Uniwersytet Jagielloński) - W poszukiwaniu zewnętrznej legitymizacji. Zaangażowanie UE 
w jej najbliższym otoczeniu w oczach amerykańskich aktorów politycznych
•  mgr Anna Pruska (Uniwersytet Jagielloński) - Raje podatkowe na zachodniej półkuli jako instrument konkurencji 
Stanów Zjednoczonych z europejską i brytyjsko-centryczną strefą rajów podatkowych na rynkach finansowych
•  dr Agnieszka Czubik (Uniwersytet Jagielloński) - „Privacy Shield” - nowa platforma współpracy pomiędzy UE  
a USA w zakresie ochrony danych osobowych
•  dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW - Zarządzanie ryzykiem w dobie sojuszniczej niepewności 

PANEL FB5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część II
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ - Subregion Indochin
• dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki) - Starania Japonii o instytucjonalizację regionalnego systemu  
bezpieczeństwa za rządów premiera Abe w Japonii
•  mgr Michał Rekowski (Uniwersytet Jagielloński) - Role sił zbrojnych w polityce w Azji Południowo-wschodniej  
w świetle teorii stosunków cywilno-wojskowych 
•  mgr Paweł Soja (Uniwersytet Jagielloński) - Współpraca regionalna w ramach grupy CLMV wobec wyzwań  
integracji ASEAN

PANEL FB6 – Region w polityce zagranicznej współczesnego państwa. Ujęcie teoretyczne
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski)



10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)
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Referenci:
•  dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Myśleć lokalnie działać globalnie - 
„dyplomacja” aktorów subpaństwowych
•  dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski) - Polityka zagraniczna a region w teoriach
•  dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Geoekonomiczne znaczenie Arktyki w polityce 
zagranicznej Rosji - wyzwania metodologiczne
•  dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr - Dyplomacja diaspor

PANEL FB7 – Regionalna hegemonia i przywództwo mocarstw. Część II
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Referenci:
•  dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Aspiracje przywódcze Japonii w regionie Azji i Pacyfiku 
•  dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Azja Południowa w polityce zagranicznej Indii
•  dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) - Stany Zjednoczone jako hegemon w regionie Azji i Pacyfiku: Mit 
czy rzeczywistość?
•  prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Chiny: „niechętny” hegemon w regionie Azji i Pacyfiku: 
perspektywa liberalna

PANEL FB8 – Europa jako system regionalny – PANEL STUDENCKI
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: Iga Kleszczyńska (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  Mateusz Ambrożek (Uniwersytet Jagielloński) - Zmiana w stosunkach międzynarodowych a stabilność porządku 
regionalnego
•  Iga Kleszczyńska (Uniwersytet Jagielloński) - Procesy globalizacyjne, a bezpieczeństwo europejskie. Metody  
i techniki zwalczania przestępczości zorganizowanej
•  Sofiya Serikova - Analiza genezy regionalizmu na przykładzie ukraińskiego Krymu w kontekście międzynarodo-
wych stosunków (bezpieczeństwo i aspekty ekonomiczne)
•  Paulina Adamik (Uniwersytet Jagielloński) - Państwa Bałkanów Zachodnich a Unia Europejska
•  Szymon Kucharski (Uniwersytet Jagielloński) - Hamburg, Missouri i Lampedusa - powiązania między globalnymi 
i regionalnymi systemami migracji

PANEL FB9 – Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej: Grupa Wyszehradzka i inne  
koncepcje współpracy
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk)
Dyskutant: dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Referenci:
•  dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk) - Nowa dynamika 
współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej
•  dr Michał Skorzycki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) - Współpraca Czech i Słowacji w ramach Grupy  
Wyszehradzkiej i „trójkąta sławkowskiego”
•  dr Michał Dulak (Uniwersytet Jagielloński) - Proaktywna dyplomacja czy pusty rytuał? Wymiar parlamentarny 
współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
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Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne
13.00 – 14.00 Lunch 
miejsce: hall WPiA, ul. Krupnicza 33a

14.00– 15.45 SESJA PANELOWA V (FC)
miejsce: budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

PANEL FC1 – Europa Środkowo-Wschodnia: wybrane aspekty współpracy
Sala: 12 (parter)

Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk)
Dyskutant: dr Michał Skorzycki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

Referenci:
•  dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński) - Ład geopolityczny i poziomy bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej 
i Wschodniej
•  mgr Joanna Karpińska-Olszewska (Uniwersytet Wrocławski) - Czarny Trójkąt Europy. Euroregion Nysa
•  dr Magdalena Żakowska (Uniwersytet Łódzki) - Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina wobec Europy Środ-
kowej i Wschodniej w niemieckich dyskursach politycznych 

PANEL FC2 – Region Azji i Pacyfiku w polityce światowej – PANEL STUDENCKI
Sala: 103 (I piętro)

Moderator: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) 

Referenci:
•  Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola Mjanmy dla bezpieczeństwa energetycznego  
Chińskiej Republiki Ludowej w XXI w.
•  Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński) - Relacje gospodarcze Chiny-Iran a bezpieczeństwo energetyczne Państwa 
Środka
•  Adrian Buczel (Uniwersyet Jagielloński) - Cele oraz działania polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej

PANEL FC3 – Regional responses in Northern Europe to the international challenges in the past three decades
Sala: 109 (I piętro)

Moderator: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG
Dyskutant: dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr Marta Grzechnik (Uniwersytet Gdański) - History and region-building in the Baltic Sea Region
•  dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - International organizations and  
security challenges in the Baltic Sea Region
•  dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG - EU Strategy for the Baltic Sea Region as a regime reconfiguring the regional 
space in North-Eastern Europe
•  mgr Marta Skorek (Uniwersytet Gdański) - Geo-cultural community, integrated economic area or socioecological 
system: The possible framings of the Baltic Sea Region and their implications for regional ecological security



10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 
miejsce: hall budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a

11.00 – 11.15 OTWARCIE KONWENCJI 
miejsce: Aula Duża A

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak - Przewodniczący PTSM
•   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa

11.15 – 12.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY 
miejsce:  Aula Duża A
moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski

Prof. Fredrik Söderbaum (University of Gothenburg, Sweden),  Rethinking Regionalism 
Few can dispute that regionalism is alive and kicking. Regions are now everywhere across the globe and they are 
increasingly fundamental to the functioning of global politics. Yet, more than 60 years of academic debate have failed 
to generate a minimum agreement about the meaning and effects of regionalism, and how regions and regionalism 
should be studied. In this speech, Söderbaum proposes a rethinking of regionalism in order for us to transcend the deep 
intellectual and disciplinary rivalries that have limited our understanding about what regions are, how they evolve, 
how they should be compared, and their siginificance for global politics.

Bio
Fredrik Söderbaum is Professor of Peace and Development Research in the School of Global Studies (SGS), University 
of Gothenburg. His research deals with comparative regionalism, global and regional governance, African politics, 
interregionalism and the EU as a global player. His books include Rethinking Regionalism (Palgrave Macmillan 2016), 
Intersecting Interregionalism. Regions, Global Governance and the EU (Springer 2014), The Political Economy of 
Regionalism: The Case of Southern Africa (Palgrave 2004), and Theories of New Regionalism (Palgrave 2003). 

12.30 – 13.45 SESJA PLENARNA
miejsce:  Aula Duża A
moderator: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

•   Prof. dr hab. Andrzej Mania (studia amerykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Edward Haliżak (studia azjatyckie)
•   Prof. dr hab. Zdzisław Mach (studia europeistyczne)
•   Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ (studia afrykanistyczne)
•   Prof. dr hab. Marek Pietraś (studia nad regionalizmem)

13.45 – 14.45 Lunch 
miejsce: hall budynku WPiA, ul. Krupnicza 33a (parter oraz poziom -1)

Program VII Konwencji PTSM

9 listopada 2017 (czwartek)

PANEL FC4 – Okrągły stół: Kultura w budowaniu świadomości regionalnej
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci: 
•  mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert (Uniwersytet Warszawski) - Unia Europejska jako super-potęga czy partner  
w międzynarodowych stosunkach kulturalnych? Dyskurs, narzędzia, działania
•  dr Artur Skorek (Uniwersytet Jagielloński) - Między Europą i Bliskim Wschodem – tożsamość Państwa Izrael
•  dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Sport w budowaniu świadomości regional-
nej - studium kilku przypadków
•  dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Kultura w kształtowaniu tożsamości regionalnej w Azji Południowo-Wschod-
niej
•  dr Anna Umińska-Woroniecka (Uniwersytet Wrocławski) - Australijska ofensywa na Dalekim Wschodzie – czyn-
nik kulturowy w pozycjonowaniu Australii w regionie Azji Południowo – Wschodniej
•  dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej - 
w kierunku nowej strategii?
•  dr Katarzyna Dembicz (Uniwersytet Warszawski) - Kultura jako determinanta delimitacji Karaibów 

PANEL FC5 - Społeczny konstruktywizm w/wobec regionalizmów i teorii regionalizacji
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski) - Implementacje społecz-
nego konstruktywizmu w praktyce badawczej stosunków międzynarodowych 
•  mgr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum) - Ogólna teoria stosunków międzynarodowych a studia 
regionalne - inspiracje Bullowsko-Wendtowskie
•  dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński) - Pomiędzy neorealizmem a społecznym konstruktywi-
zmem – „region” w ujęciu teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa i teorii wspólnot bezpieczeństwa
•  dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński) - Kultura strategiczna Pakistanu jako przykład interdy-
scyplinarnego pola badawczego
•  dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Studia nad ZSRR i Rosją w USA: między bezpieczeństwem 
narodowym a lekceważeniem

PANEL FC6 – Region w polityce zagranicznej współczesnego państwa. Wymiar empiryczny
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

Referenci: 
•  dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Arktyka - region widomo w pol-
skiej polityce zagranicznej. Czy państwa potrafią prowadzić polityki zagraniczne wobec regionów?
•  dr Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski) - Regionalizacja vs regionalizacja w koncepcji i strategii izraelskiej 
polityce zagranicznej
•  mgr Patryk Jędrowiak (Uniwersytet Wrocławski) - Regiony w dyplomacji publicznej Turcji
•  mgr Jakub Wołyniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Wykorzystanie soft power w polityce 
zagranicznej Wielkiej Brytanii w różnych regionach świata



Wszystkie obrady sesji plenarnej oraz sesji panelowych odbędą się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa  
i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

W budynku Centrum Dydaktycznego będzie również podawany catering. Przerwa kawowa ciągła oraz lunch będą 
serwowane na parterze oraz poziomie – 1. 

Przez cały czas obrad kongresu czynne będzie stanowisko rejestracyjne, gdzie można uzyskać wszelkie informacje 
dotyczące obrad oraz złożyć do podbicia delegację służbową. Organizatorzy posiadają niebieskie identyfikatory 
więc prosimy o kontakt we wszelkich sprawach dotyczących kongresu. 

Podział sesji panelowych przygotowany został z uwzględnieniem danego dnia konwencji, danej sesji panelowej 
oraz kolejnego panelu obrad. 

TA1 – Thursday, A – pierwsza sesja, pierwszy panel
TA2 – Thursday, A – pierwsza sesja, drugi panel
TB4, - Thursday, B – druga sesja, czwarty panel

Rozmieszczenie sal  VII Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Aula Duża A
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Parter
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I piętro
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II piętro

Numer sali Lokalizacja

Informacje organizacyjne
PANEL FC7 – Konflikty międzynarodowe w mediach regionalnych i globalnych
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  dr Justyna Arendarska (Uniwersytet Wrocławski), dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski) - Przekaz 
medialny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Studium przypadku Zapad’17
•  prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Wojna w Wikipedii – medium glokalne o konflikcie na 
Ukrainie
•  dr Anna Patecka-Frauenfelder (Uniwersytet Łódzki) - Ukraina w polskim i niemieckim dyskursie publicystycznym

PANEL FC8 – Regionalne kompleksy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Azji Środkowej
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB 

Referenci:
•  mgr Michał Harkot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny system bezpieczeństwa na 
Bliskim Wschodzie
•  dr hab. Stanisław Kosmynka (Uniwersytet Łódzki) - Zaangażowanie kolumbijskich najemników w konflikcie  
w Jemenie
•  dr Marek Musioł (Uniwersytet Wrocławski) - Znaczenie konfliktów o wodę na przykładzie regionalnego komplek-
su bezpieczeństwa w Azji Środkowej
•  dr Magdalena El Ghamari (Collegium Civitas) - Libia w okresie transformacji

15.45 – 16.15 Uroczyste zamknięcie konwencji 
miejsce: Aula Niebieska, budynek WPiA, ul. Krupnicza 33a

•  Prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konwencji
•  Prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

Moderator: dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS 
Dyskutant: dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Referenci: 
•  dr Piotr Łaciński (Collegium Civitas) - Wyzwania i uwarunkowania stabilności geopolitycznej Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska jest regionem o względnie dużej stabilności geopolitycznej, szczególnie wyraźnie widocznej 
na tle innych regionów świata „niezachodniego”, takich jak Bliski Wschód, Afryka Północna, Daleki Wschód, 
a nawet Europa Wschodnia, które stanowią źródło zagrożeń dla ładu międzynarodowego w skali globalnej.  
W swoim wystąpieniu dociekam dlaczego tak jest, analizując hierarchię zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego 
i wskazując czynniki stabilności ładu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku.

•  dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS - Organizacja Państw Amerykańskich wobec kryzysu instytucji 
państwa w Wenezueli

Celem referatu jest analiza aktywności podejmowanej przez Organizację Państw Amerykańskich (OPA) w sytuacji 
kryzysu państwa w Wenezueli, w XXI wieku. OPA, zgodnie z treścią Międzyamerykańskiej Karty Demokratycznej 
z 2001 r. zobowiązana jest do udzielania pomocy każdemu państwu amerykańskiemu w celu rozwiązania kryzysu 
politycznego na drodze mediacji. Rola mediatora OPA polega na dążeniu do pokojowego rozwiązania konfliktu, 
z jednej strony i promowaniu demokracji, z drugiej. Przeprowadzona analiza podjętych przez OPA w Wenezueli 
działań, mediacji i ich rezultatów posłuży odpowiedzi na pytanie jaką rolę i funkcję spełnia obecnie ta organizacja 
w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzpaństwowych w regionie.

•  dr Michał Stelmach (Uniwersytet Łódzki) - Regionalne koncepcje i strategie walki z przestępczością zorganizowaną 
w Ameryce Łacińskiej. Kazus regionu środkowoamerykańskiego i andyjskiego

Celem referatu jest komparatystyczna analiza narodowych i regionalnych polityk bezpieczeństwa w zakresie 
zwalczania transnarodowej przestępczości zorganizowanej w Ameryce Środkowej i regionie andyjskim – regionach,  
w których społeczeństwa od dekad doświadczają przemocy związanej z narkohandlem, handlem bronią i ludźmi.  
W pierwszej części wystąpienia autor syntetycznie nakreśla panoramę zagrożeń. Ze względu na złożoność i obszerność 
problematyki ogranicza się do ukazania przeobrażeń, jakie dokonały się w ostatnich latach i zaakcentowania 
występujących współcześnie tendencji w zasygnalizowanych formach nielegalnych procederów przekraczających 
granice państw. Zasadnicze rozważania koncentrują się wokół reakcji władz państw środkowoamerykańskich 
i andyjskich na transnarodową przestępczość zorganizowaną. Analizom poddane zostaną zarówno strategie 
narodowe, jak i działania podejmowane w ramach współpracy regionalnej. Priorytetowym zamierzeniem jest 
ukazanie stanu bezpieczeństwa w obu regionach oraz zaakcentowanie porażek i sukcesów w walce z przestępczością 
zorganizowaną.

•  dr Rafał Wordliczek (Uniwersytet Jagielloński) - Region Morza Karaibskiego w polityce zagranicznej USA na 
przykładzie relacji USA-Meksyk

Potencjał ekonomiczny i położenie geograficzne powodują, iż Meksyk jest kluczowym partnerem USA w regionie 
Morza Karaibskiego. Do najważniejszych kwestii w relacjach USA z Meksykiem należą: problem nielegalnej 
imigracji, współpraca gospodarcza oraz działania w zakresie bezpieczeństwa /zwalczanie narkobiznesu/. Pomimo 
zgodnego zdefiniowania wspólnych problemów przez USA i Meksyk to sposoby ich realizacji powodują istotne 
różnice zdań. Z perspektywy interesów współczesnych Stanów Zjednoczonych współpraca z Meksykiem wpływa 
na działania USA podejmowane na globalnej scenie politycznej.

PANEL TA1
Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku. Część I

Sala: 12 (parter)



Aula Duża A
Aula Duża B
Aula Niebieska
Aula Zielona
Sala sądowa
Sala 12
Sala 103
Sala 109
Sala 203
Sala 209

Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

•  dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Media w Ameryce Łacińskiej wobec 
problemu regionalnej integracji

Media w Ameryce Łacińskiej odgywają szczególną rolę w promowaniu regionalnej integracji. Doskonałym 
przykładem jest telewizja TeleSUR, założona z inicjatywy byłego prezydenta Wenezueli Hugona Chaveza w Caracas 
i współfinansowana przez różne kraje latynoskie. Rozpoczynając działalność dokładnie w 222. rocznicę urodzin 
Simona Bolivara, stała się regionalnym głosem Południa, sprzeciwiającym się imperializmowi bogatej Północy, 
zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, a promującym integrację państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Inicjatywa 
ta, sama będąca skądinąd efektem inicjatywy integracyjnej, wspierana jest przede wszystkim przez lewicowe 
rządy latynoskie - w myśl idei ALBA. Podobną wizję integracji wspierają główne media kubańskie (np. dziennik 
„Granma”). Inne media, zwłaszcza konserwatywne, promują raczej integrację w zgodzie z libelalną ideą ALCA, 
opartą na fundamencie wolnego handlu. Współpraca biznesowa głównych dzienników opiniotwórczych z różnych 
państw regionu, która przybrała formę GDA (Grupo de Diarios América), skłania się raczej ku takiej właśnie 
idei integracji. Media w Ameryce Łacińskiej pozostają zatem ważnym miejscem debaty dotyczącej regionalnej 
integracji.

Moderator: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Uniwersytet Warszawski), 
Dyskutant: dr Dorota Heidrich (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz (Uniwersytet Wrocławski) - Instutionalization of the European Frame of 
Integration Policy in the metropolises of Central-Eastern Europe - in the time of migration crisis

Referat omówi kształtowani sie polityki integracji imigrantow w metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Pozycja i rola miasta w kształtowaniu polityki integracji imigrantów zostanie omówiona przy uzyciu modelu 
wielopoziomowego zarządzania. Szczególnie interesujacy jest wpływ kryzysu migracyjnego w UE, na proces 
europeizacji i instytucjonalizacji lokalnych polityk integracyjnych.

•  dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ - The emergence and consolidation of a disorganised phronetic security 
community: NATO and EU facing the migration crisis in the Mediterranean

The recent migration crisis in Europe has triggered diversified reactions and forms of activities on the part of 
national and international actors. Securitization of migration and asylum issues resulted in the involvement of the 
leading security organizations, ie NATO and the European Union, in efforts aiming at an effective management of 
migration flows and defence against negative consequences of immigration for security and order in Europe. This 
paper aims to analyze the cooperation between NATO and EU with regard to migration in the central part of the 
Mediterranean Basin. It seeks to examine organization, planning, coordination and outcomes of crisis operations 
conducted by both organisations (NATO’s „Sea Guardian”, EU’s „Triton” and „Sophia”) in the Mediterranean Sea. 
The argument tested in this paper is that the recent migration crisis in the Mediterranean has contributed to 
crystallization of a new form of international regime established by NATO and EU which can be conceptualized as 
a disorganised phronetic security community.

•  mgr Oskar Raczycki (Uniwersytet Warszawski) - Current challenges concerning the international migration 
flows in the MENA region

„The paper examines the international mixed migration flows from the perspective of current challenges stemming 
from the mass influx of Syrians to the neighbouring Turkey, Lebanon and Jordan, in the context of secondary 
movement to Europe. Providing the overall context (historical, political, economic), determinants and root causes 
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PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
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•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

of the migration in MENA, the paper aims to answer the following research questions: (1) What are the policies 
of Turkey, Lebanon and Jordan concerning urban refugees and camps? Do they provide sufficient protection or just 
remain another push factor for further migration to Europe? How mass migration affected the countries adjacent to 
Syria? (2) What are the entities involved (smugglers, sources of information, organizations) and processes included 
in the irregular migration from MENA to Europe? (3) What are the main upcoming challenges in the future in 
the region, e.g. EIPM? MENA – Middle East and North Africa EIPM – Environmentally Induced Population 
Movements”

•  dr Dorota Heidrich (Uniwersytet Warszawski) - Challenges of refugee protection in South Asia

South Asia countries are not state parties to the international global legal regime of refugee protection. No regional 
instruments have been created either. Yet, they do have experience with refugee problem and to a certain extent 
they have created there own national mechanisms of protection and some of them have acceded to institution 
arrangements on refugees (UNHCR Excomm). The principle goal of the paper is to try to answer the question why 
South Asia countries have rejected the international legal regime on refugee protection. That will be attempted 
through norm diffusion theoretical framework that builds on Martha Finnemore and Cathrine Sikkink ideas on 
norm life cycle.  

•  dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Uniwersytet Warszawski) - International Migration in Australia - regional 
context 

Celem referatu jest analiza kryzysu migracyjnego w Australii, w szczególności, jakie działania Australia podjęła 
oraz jakie efekty osiągnęła w zmianach swojej polityki migracyjnej. Pod refleksję poddane zostanie także znaczenie 
tych działań w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie. Postawione zostanie też pytanie czy Europa powinna 
podążyć ścieżką rozwiązań australijskich.

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW 

Referenci:
•  dr Maciej Herbut (Uniwersytet Wrocławski) - The role of domestic contestation in the formulation of US Foreign 
Policy under the Trump Administration

The main objective of the presentation is to present a model which would assess the impact of Donald Trump’s 
administration on the conduct of foreign policy with regard to the concept of domestic contestation. The FPA 
model will take under account the domestic settings of the US which when confronted with Donald Trumps 
declarations as well as behaviors will help in answer the questions: 

1.To what extent is the presidency of Donald Trump a “step-level function”?

2.What is the role of US institutions, elites as well as the society in the performance of US Foreign Policy? 

3.What are the global outcomes of the FP as conducted by the Trump Administration? 

4.To what extent did US institutions prevent Trump administration from implementing the controversial  
(as presented during the presidential campaign) policies? 

PANEL TA3
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

 •  dr Marcin Fatalski (Uniwersytet Jagielloński) - Nation building in US foreign policy

USA has been the most active nation builder in various regions of the world so far. The aim of US policy has been 
stabilization, reconstruction or fundamental transformation of a targeted country. US took active role in nation 
building in post-conflict regions. Washington acted also in order to sustain regime or force transformation when US 
policymakers considered such policy as necessary for US national interest. In each case the United States has been 
involved militarily. In the next stage of such intervention, the U.S. used its resources to engineer transformation of 
a state that the U.S. targeted.  The scope of the transformation depended on goals that US policymakers assumed 
and was limited by many factors. Among successful examples of US involvement in nation building West Germany 
and Japan are mentioned. But US record in nation building is rather disappointing. Such cases like South Vietnam 
and Dominican Republic proved limits of nation building performed by the U.S. The legacy of the administration 
of G. W. Bush policy in Afghanistan is mixed. American involvement in Afghanistan provoked academic debate 
on nation building and US support for it. Donald Trump as a presidential candidate fervently rejected the idea of 
further US involvement in nation building. The question is whether the United States may abandon the policy that 
leads to stability in post-conflict regions.  

•  mgr Jakub Serafin (Uniwersytet Jagielloński) - Peace Corps as an instrument of American soft power 

When in 1961 President John F. Kennedy has established Peace Corps almost everyone realize that beside official 
aims implicated in the Executive Order 10924, there were also indirect and definitely most important tasks for this 
organization.
These tasks were not only making of positive image of the United States of America in the developing countries, 
but also establishing a constant political and economic ties between this countries and USA. These tasks were 
extremely important during Cold War.
I want to explain role of Peace Corps in American foreign policy, especially in context of effectiveness of soft power.

•  dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ - U.S. Constitution as a Tool of American Foreign Policy

There are various tools used by governments in their foreign policy in order to achieve their goals and interests. 
Sometimes these tools are used as the best means to an end, as hard power policy tools (the military, economy, 
political institutions). There is a strong pressure, however, that all international ventures should be made in 
accordance with and in the name of certain values and principles, such as democracy, rule of law, and protection of 
the rights of individuals. Therefore, it is important to analyze these soft power tools, as they may become an indirect 
measure to obtain long-lasting goals in foreign policy, or they can serve as a legitimization of that policy. From that 
perspective, the Autor aims at analyzing the role of U.S. constitution and its principles in American foreign policy, 
with a special focus on modern history. The hypothesis of the paper is, that the constitution can play an important 
role both as a soft power tool, promoting democratic values and the spirit of American individualism, as well as  
a justification of and legitimization for certain actions undertaken by the U.S. government in different regions of 
the world. The Author believes that constitutions can become one of the most powerful tools of contemporary 
foreign policy, especially while viewed from axiological context.

•  dr Paulina Napierała (Uniwersytet Jagielloński) - The influence of the American Religious Right on US foreign 
policy

Although, as many academics argue, ‘religion is neither the source of conflicts and disputes nor a panacea for global 
problems’ but rather ‘one of many competing interests demanding the attention of political elites in determining 
foreign policy choices’, it is important to remember that it is a significant voice and a useful demagogical tool in 
both, regional and international affairs. The role of religion can be observed in contemporary global conflicts, 
especially in the language used to justify political actions. Its increased prominence in domestic and foreign policy 
became evident also in the USA, especially since the late 1970s – the time of creation of the American Christian 
Right. The aim of this presentation is to analyze the extent to which the Religious Right is able to pressure current 
administration’s foreign policy (e.g. Middle East policy, refugee crisis, migration issues, global AIDS relief). 
Additional questions addressed during the presentation include: how successful was the Religious Right in the 
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and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

past (especially during the G.W. Bush’s administration), why did religious right leaders finally decide to support 
(initially unacceptable) candidacy of Donald Trump, why is he willing to cooperate with them, and what does it 
mean for international affairs?

Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Polska Akademia Nauk)
Dyskutant: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci: 
•  prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Polska Akademia Nauk) – Szanse Trójmorza

Międzynarodowa inicjatywa polityczna i gospodarcza, zwana Trójmorzem, zapoczątkowana w 2015 roku, 
skupia 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, 
Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Jej istotą jest rozwój współpracy gospodarczej i politycznej w celu 
podniesienia poziomu życia i roli tych państw w Europie. Spore szanse przypisuje się współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwojowi wspólnej infrastruktury transportowej. Wśród zagrożeń dla tej 
współpracy wymienia się partykularne interesy poszczególnych państw, wykorzystywane przez mocarstwa Europy 
Zachodniej, lokalne rywalizacje, a także skomplikowane relacje między tymi państwami w przeszłości. W tej 
sytuacji niezwykle ważna byłoby wsparcie tej inicjatywy przez USA, zapowiedziane przez prezydenta Donalda 
Trumpa.

•  dr Paweł Kowal (Polska Akademia Nauk) - Historyczne inspiracje koncepcji Trójmorza

•  dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Państwa Grupy Wyszehradzkiej 
wobec Inicjatywy Trójmorza

Polsko-chorwacka Inicjatywa Trójmorza wywołała zamieszanie w pozostałych państwach V4. Celem referatu będzie 
próba ukazania przyczyn chłodnej reakcji na Inicjatywę Trójmorza w Pradze, Bratysławie i Budapeszcie. Drugim 
celem wystąpienie będzie ukazania, jakie warunki muszą zostać spełnione, by nasi partnerzy z V4 zaangażowali 
się w nowy projekt regionalny.

•  dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński) - Z kim współpracować, żeby wygrywać? Analiza skuteczności 
koalicji Polski z członkami Grupy Wyszehradzkiej, Trójmorza oraz Niemcami w procesie legislacyjnym Unii 
Europejskiej

Celem wystąpienia jest zbadanie, czy i w jaki sposób współpraca Polski z krajami należącymi do Grupy 
Wyszehradzkiej, członkami tzw. Trójmorza (Międzymorza) oraz Niemcami zwiększa szansę na przeforsowanie 
interesów tego państwa w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej. W pierwszym kroku zostaną zaproponowane 
trzy hipotezy, według których sukces preferencji Polski w procesie legislacyjnym UE jest bardziej prawdopodobny, 
jeśli państwo to wchodzi w koalicję (posiada zgodne preferencje) z państwami Grupy Wyszehradzkiej (H1), 
członkami tzw. Trójmorza (H2) lub Niemcami (H3). W drugiej części zostanie przeprowadzona empiryczna 
weryfikacja tych hipotez za pomocą metody ilościowej - regresji liniowej wielorakiej. Obliczenia będą wykonane 
na bazie DEU II (Decision-Making in the European Union) zaprojektowanej przez Roberta Thomsona i jego 
współpracowników. Baza ta zawiera informacje o stanowiskach (preferencjach) państw członkowskich, Komisji 
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących 331 najbardziej konfliktowych kwestii legislacyjnych, 
które ujawniły się w toku negocjowania 125 najważniejszych aktów ustawodawczych UE. W trzeciej części 
referatu zostanie zbadane, jakie są realne możliwości budowania w/w trzech koalicji przez Polskę. W tym celu na 
podstawie bazy DEUII przeprowadzone będzie skalowanie wielowymiarowe, które ujawni względne odległości 
(podobieństwa) między preferencjami państw wchodzących w skład tych koalicji.
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Analiza warunków efektywności współpracy 
Unii Europejskiej z ONZ

Celem referatu jest wskazanie i analityczne omówienie najważniejszych warunków efektywności współpracy 
Unii Europejskiej z ONZ i aktywności UE na forum tej organizacji z perspektywy stosunków między regionalną 
międzyrządową organizacją integracyjną oraz globalną międzyrządową organizacją o uniwersalnych celach.  
W ramach wystąpienia sformułowane zostanie w związku z tym generalne pytanie o najważniejsze determinanty 
wzmacniania wpływu UE jako regionalnej organizacji integracyjnej w ramach globalnej organizacji o uniwersalnych 
celach jaką jest ONZ i podjęta zostanie próba wskazania najważniejszych tego typu uwarunkowań.

•  dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) - Stosunki Unii z grupą państw AKP. Stan  
i perspektywy na przyszłość

Grupa państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) stanowi unikatowy przykład organizacji składającej się  
z państw pochodzących z trzech odmiennych geograficznie regionów. Ponadto, różnią się one wieloma cechami 
począwszy od historii, religii, kultury aż do poziomu rozwoju gospodarczego. Spoiwem łączącym państwa AKP 
była przeszłość kolonialna i specjalne związki z dzisiejszą Unią Europejską, w tym miedzy innymi otrzymywana 
pomoc rozwojowa. Współcześnie spoiwo to jest bardzo kruche, a mimo to grupa państw AKP nadal istnieje i nie 
zamierza się rozwiązywać. Celem referatu jest analiza powodów zmiany stanowiska Unii Europejskiej wobec grupy 
AKP, analiza aktualnego stanu wzajemnych relacji oraz próba odpowiedzi jak wzajemne relacje mogą się rozwijać 
w najbliższej przyszłości po wygaśnięciu porozumienia z Cotonu.

•  dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG - Rola i znaczenie Unii Europejskiej w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym

Relacje między UE a MFW najczęściej analizowane są w dwóch warstwach problemowych. Pierwsza z nich obejmuje 
problematykę globalnego zarządzania finansowego i koncentruje sia tzw. europejskim kryzysie długu publicznego, 
w szczególności na wzroście znaczenia MFW występującego w czterech rolach, jako: (1) „pożyczkodawcy ostatniej 
szansy”, (2) instytucji monitorującej zjawiska i procesy na rynkach kapitałowych; (3) doradcy technicznego dla 
państw „zarażonych” kryzysem; (4) kreatora programów zarządzania kryzysowego, realizowanego w ramach tzw. 
Trojki, składającej się z Komisji, MFW i EBC. Druga warstwa problemowa, obejmuje zagadnienia dynamiki zmian 
zachodzących w gospodarce światowej i związanej z tym kwestii zapewnienia sobie przez MFW legitymizacji 
jako centralnej instytucji globalnego zarządzania gospodarczego, a także pytania o to, czy UE powinna w otwarty 
sposób promować implementację przez MFW kolejnych reform prowadzących do zwiększenia liczby głosów i 
udziałów w kwocie Funduszu przez rynki wschodzące. W niniejszym referacie nie podejmę się jednak analizy 
tych, bardzo złożonych i rozległych zagadnień. Zajmę się natomiast spoiwem między dwoma wyżej wskazanymi 
warstwami poznawczymi relacji między UE-MFW. Uwagę skoncentruję na kwestii reprezentacji UE w MFW, a także 
efektywności i przejrzystości europejskiego procesu decyzyjnego w MFW, w tym konsekwencji koordynowania 
stanowiska unijnego dla zapewnienia nośności argumentów prezentowanych przez Brukselę.

•  dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Unia Europejska wobec problemów sąsiedztwa 
wschodniego - specyfika redefinicji strategii

Celem wystąpienia jest analiza kierunku redefinicji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 
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PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

zwłaszcza wobec problemów w jej wschodnim sąsiedztwie, na podstawie nowo przyjętych dokumentów 
strategicznych takich jak Globalna Strategia UE z 2016 r., jej pierwotna wersja Europejska Strategia Bezpieczeństwa 
z 2003 r. oraz ściśle z nimi powiązana rewizja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z 2015 r. W ostatnim czasie mają 
tam miejsce nakładające się na siebie kryzysy, mające istotny wpływ na cały region, ale też warunkujące kształt 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Zaliczyć do nich należy trwający od 2014 r. konflikt zbrojny we 
wschodniej Ukrainie, aneksję Krymu przez Rosję, a w konsekwencji destabilizację samej Ukrainy i całego regionu. 
Główna teza brzmi, że Unia Europejska w czasie pojawiających się gwałtownych wyzwań globalnych, a szczególnie 
w jej sąsiedztwie potrzebuje wzmocnionego podejścia w stosunku do świata zewnętrznego, opartego na bardziej 
realistycznej i trwałej wizji. Dotychczasowy schemat działania Unii Europejskiej jako miękki, czy normatywy aktor 
międzynarodowy powinien zostać przeformułowany - budowanie roli UE w jej otoczeniu jako bardziej (militarny) 
podmiot stosunków międzynarodowych nie zapominając o wyznawanych wartościach i zasadach oraz przybranej 
misji do promowania ich na zewnątrz.

•  dr Renata Kunert-Milcarz (Uniwersytet Wrocławski) - Międzynarodowy system ochrony praw człowieka  
z perspektywy UE

Promowanie i ochrona praw człowieka oraz zapewnienie poszanowania podstawowych wolności właściwych każdej 
jednostce stało się jednym z głównych celów podejmowanych przez organizacje międzynarodowe po zakończeniu 
II wojny światowej. Powstanie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka dało możliwość zwiększenia 
nacisku na państwa gdzie prawa te nie były przestrzegane. Współcześnie zasięg i zakres podejmowanych inicjatyw 
wskazuje, mimo rozległej krytyki, na konieczność ciągłego wspomagania i monitorowania praw człowieka. W te 
trendy wpisuje się również aktywność UE. Zatem, zaprezentowany zostanie wypracowywany przez dziesięciolecia 
mechanizm ochrony praw człowieka z perspektywy regionalnej i jego skutki dla całego systemu.

Moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr hab. Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski) - Przywództwo Francji w Unii Europejskiej

Francja dąży do utrzymania znaczącej, jeśli nie wiodącej pozycji w Unii Europejskiej, co jest zarówno związane z jej 
wielkomocarstwowymi tradycjami i ambicjami, jak i przekonaniem, że UE jest najlepszym „mnożnikiem” potęgi 
Francji. Dysponuje istotnymi atutami, które czynią z niej jedno z ważnych państw Unii Europejskiej (potencjał 
polityczny, gospodarczy, wojskowy, kulturalny...), niemniej nie są one wystarczające, by objęła ona w UE realne 
przywództwo. W efekcie inicjatywy Francji na arenie UE przynoszą niejednoznaczne efekty. Ważnym przykładem 
sukcesu Francji był Traktat z Maastricht. Jedną z jej największych porażek - odrzucenie przez francuskie
społeczeństwo Traktatu konstytucyjnego.

•  dr Mariusz Ruszel (Politechnika Rzeszowska) - Hegemonia Republiki Federalnej Niemiec w Unii Europejskiej - 
studium przypadku sektora energii 

Republika Federalna Niemiec dąży do rozbudowy wspólnego rynku energii, który ma na celu zintegrowanie 
sieci gazowych oraz elektroenergetycznych w UE. Zwiększy to obszar rywalizacji ekonomicznej pomiędzy 
poszczególnymi państwami, stawiając RFN w pozycji uprzywilejowanej ze względu na rozbudowaną infrastrukturę 
energetyczną oraz odpowiednie partnerstwa energetyczne umożliwiające dywersyfikację dostaw surowców 
energetycznych oraz energii. Pojawiają się następujące pytania. W jaki sposób RFN będzie budować swoją pozycję w 
sektorze energetycznym? Jakie narzędzia mogą zostać użyte do osiągnięcia założonych przez RFN strategii polityki 
energetycznej oraz polityki gospodarczej? Czy polityka energetyczna stanie się trwałym źródłem budowania oraz 

PANEL TA6
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

wzmacniania pozycji konkurencyjnej RFN w UE oraz na świecie? Autor opiera się na podejściu realistycznym, 
uwzględniając geoekonomiczną perspektywę teoretyczną. 

•  dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Aspiracje regionalne Turcji

•  dr hab. Małgorzata Zachara (Uniwersytet Jagielloński) - Przywództwo Stanów Zjednoczonych w regionie 
euroatlantyckim

Przekształcenia środowiska międzynarodowego uniemożliwiają Stanom Zjednoczonym sprawowanie roli 
globalnego mocarstwa. System międzynarodowy charakteryzuje policentryzm, a zakres odpowiedzialności 
związany z pozycją hegemoniczną stanowi zagrożenie dla potencjału nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również 
każdego państwa, które do tej pozycji zechce aspirować. Post-hegemoniczny układ międzynarodowy określa też 
uwarunkowania amerykańskiego przywództwa w najbardziej tradycyjnym rejonie wpływów – na kontynencie 
amerykańskim oraz w Europie. Wzmacnianie interesów w tych rejonach przybiera nowe formy, jednak zauważane 
są również przestrzenie stagnacji i niewykorzystanych szans, co sugeruje, że nowy model sprawowania przywództwa 
wciąż się wyłania. 

•  dr Natalia Zaslavskaya, prof. Alexander Izotov, dr Nikolay Gudalov (Saint Petersburg State University) - The 
Russian Federation as a regional power in Post-Soviet space

The presentation will discuss the evolution of the Russia s strategy towards the Post-Soviet space in the context of 
regionalization of this territory and the diversified processes of the post-communist and post-soviet transitions after 
1989 and 1991 in the regional countries. It will analyze the Russia s debates on the area of the former Soviet Union 
(FSU) and their contribution to the multiple dimensions of the Russia s policies and its policy choices within this 
space that include a wide range of bilateral relations and the multilateral track of the post-soviet intergovernmental 
organizations functioning with the Russian participation, like the Commonwealth of Independent States (CIS), 
Collective Security Treaty Organization (CSTO), Customs Union and the Eurasian Economic Union (EAEU) ect. 
By analyzing the objectives and limits of the Russia s policies within the FSU area in the context of the Moscow 
global strategy the constitutive factors of the international politics within the Post-Soviet space will be identified 
and discussed. 

Moderator: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr 
Dyskutant: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Referenci:
•  mgr Anna Cichecka (Uniwersytet Wrocławski) - Regionalizm i Regionalizacja w Afryce Wschodniej

Inicjatywy integracyjne w Afryce Subsaharyjskiej nabrały na znaczeniu na przełomie XX i XXI wieku. Z jednej strony 
przyczyniły się do zwiększenia liczby projektów regionalnych, a z drugiej, wzmocniły procesy regionalizacji. Wskazuje 
się, iż obecnie zjawiskom regionalizmu i regionalizacji w państwach Subsaharyjskich towarzyszy meta-narracja  
o jedności ogólnoafrykańskiej, odwołująca się do idei panafrykanizmu oraz różnorodne koncepcje odnoszące się 
do integracji na poziomie poszczególnych regionów kontynentu. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel rozważenie 
i określenie punktów wspólnych dla powyższych fenomenów oraz podejmuje próbę scharakteryzowania ogólnych 
trendów związanych z regionalizmem i regionalizacją w Afryce Wschodniej. W pierwszej części zarysowano tło 
historyczne procesów integracyjnych w Afryce Subsaharyjskiej. Następnie, scharakteryzowano idee towarzyszące 
powstaniu Regionalnych Wspólnot Gospodarczych (REC) oraz zwrócono szczególną uwagę na rolę Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej (EAC) i nadmieniono o działaniach podejmowanych przez Wspólny Rynek Afryki 
Wschodniej i Południowej (COMESA). Określono także bariery społeczne i polityczne we wschodnioafrykańskiej 

PANEL TA7
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Sala: Aula Zielona (parter)



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

współpracy regionalnej, odnosząc się przy tym do koncepcji integracji poprzez histerezę oraz do problemów 
wynikających ze specyfiki regionalizmu i regionalizacji na tym obszarze. Praca została przygotowana w oparciu  
o analizę literatury przedmiotu, dokumentów źródłowych oraz prasy.

•  dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski) - ECOWAS - szanse i bariery regionalnej integracji w Afryce 
Zachodniej

ECOWAS jest najstarszą subregionalną organizacją integracyjną w Afryce, działającą od polowy lat 70. XX wieku. 
Pomimo tak długiego okresu funkcjonowania, jej osiągnięcia w sferze integracji gospodarczej są umiarkowane. 
Na uwagę zasługuje natomiast aktywność organizacji na rzecz kształtowania środowiska międzyanrodowego 
opartego na wartościach pokoju i bezpieczeństwa (szereg misji pokojowych legitymizowanych przez ECOWAS). 
Splot czynników ekonomicznych i politycznych determinuje szanse dalszego pogłębiania współpracy w ramach 
subregionu. Wynikają one zresztą nie tylko z lokalnych uwarunkowań, ale także z oddziaływania zewnętrznych 
mocarstw (przede wszystkim rola Francji jako „zachodnioafrykańskiego mocarstwa”).

•  dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr - Polityka Tanzanii wobec EAC w kontekście negocjacji Umów o Partnerstwie 
Gospodarczym z UE 

Celem artykułu jest krytyczna analiza procesu negocjacji Umów o Partnerstwie Gospodarczym (Economic 
Partnership Agreemnts, EPA) pomiędzy państwami należącymi do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej a Unią 
Europejską ze szczególnym uwzględnieniem Tanzanii. Główną tezą tekstu jest, że głównym celem EPA jest 
niedopuszczanie do zmiany usytuowania państw leżących w Afryce Wschodniej w międzynarodowym podziale 
pracy. Artykuł oparty będzie na wynikach badań terenowych prowadzonych w Tanzanii i krytycznej analizie 
dyskursu dotyczącego EPA w Unii Europejskiej. 

•  dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Unia Europejska wobec procesów integracyjnych w Afryce

U progu XXI w. w Afryce wzrasta znaczenie organizacji regionalnych i subregionalnych. Wyrazem 
ogólnoregionalnych procesów instytucjonalizacji było utworzenie Unii Afrykańskiej. Na przełomie wieków 
nastąpiła także intensyfikacja współpracy w ramach organizacji subregionalnych. Zaczęły one rozszerzać swoje 
kompetencje o prawo do podejmowania działań mających na celu kontrolowanie bezpieczeństwa regionalnego 
i uruchamianie odpowiednich środków dla utrzymania lub przywrócenia pokoju.Unia Europejska w swoich 
działaniach i dokumentach programowych odnośnie relacji z państwami Afryki Subsaharyjskiej podkreśla rolę 
organizacji regionalnych i subregionalnych w rozwoju gospodarczym i politycznym kontynentu.Podejmowane 
przez UE działania mają, z jednej strony, zintensyfikować relacje między UE a Afryką, z drugiej zaś przyczynić się 
do wzmocnienia wewnątrzregionalnego ładu oraz procesów regionalizacji na kontynencie. Oba te cele są ze sobą 
ściśle powiązane i wzajemnie zależne. 

Moderator: mgr Barbara Kratiuk (Uniwersytet Warszawski), mgr Aleksandra Jaskólska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) 

Referenci:
•  dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Strategie morskie Indii, USA, Chin w regionie Indo-
Pacyfiku u progu XXI w.

Celem referatu jest analiza zbrojeń morskich w regionie Oceanu Indyjskiego i na Pacyfiku. Objaśnienie i zrozumienie 
tego studium przypadku wymaga zbadania w pierwszej kolejności deklarowanych oraz realizowanych na tym 
obszarze strategii morskich Indii, Chin i USA. Przyjęta hipoteza wskazuje, iż zwiększanie swojej obecności w regionie 
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

Oceanu Indyjskiego przez Indie, Chiny, USA oraz modernizacja marynarki przez Pekin i New Delhi kształtują 
stosunki międzynarodowego w regionie Oceanu Indyjskiego. Relacje między tymi mocarstwami są czynnikiem 
konstytuującym region Indo-Pacyfiku. Wynika to z następujących faktów. Po pierwsze, w strukturze oddziaływań 
wewnątrzregionalnych dominują relacje z udziałem tych trzech mocarstw. Po drugie, relacje Indie, USA i Chiny 
determinują więc w znaczy sposób dynamikę regionalnego systemu bezpieczeństwa, gdyż mocarstwa te stoją  
w obliczu dylematu bezpieczeństwa. W regionie Indo-Pacyfiku mamy więc do czynienia z klasycznym przypadkiem 
realizmu ofensywnego. Indie, US i Chiny dążą bowiem do utrzymania bądź rozszerzenia swoich morskich stref 
wpływów, uważając że w ten sposób mogą zapewnić bezpieczeństwo. Nie oznacza to jednak możliwości wybuchu 
konfliktu w najbliższym okresie. Wydaje się to mało realne. Mimo bowiem ograniczeń wewnątrzregionalnych 
wzajemne relacje między USA-Chinami-Indiami pełnią de facto rolę stabilizatora w regionie. Raczej będziemy 
mieć do czynienia z modelem równowagi sił, charakteryzującym się elementami rywalizacji oraz współpracy.

•  Tomasz Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski) - ASEAN w polityce Australii w sferze bezpieczeństwa morskiego

W ramach wewnętrznej dyskusji o przygotowywanej, pierwszej od 2003 roku, „Białej księdze polityki zagranicznej 
Australii”, australijscy badacze i politycy zwracają uwagę na obecne znaczenie bezpieczeństwa morskiego oraz 
współpracy z ASEAN w polityce zagranicznej i potrzebę odzwierciedlenia tych przewartościowań w dokumencie. 
ASEAN jest dla Australii jednym z kluczowych partnerów w sferze bezpieczeństwa morskiego z uwagi na 
geograficzne sąsiedztwo, strategiczne położenie na głównych szlakach morskich, łączących Australię z kluczowymi 
partnerami politycznymi i gospodarczymi w Azji, a także Forum Regionalne ASEAN, Szczyt Azji Wschodniej 
i dialog Shangri-La, jako jedyne platformy regionalne konsultacji w sprawach bezpieczeństwa, powstałe  
i funkcjonujące w oparciu o procesy instytucjonalizacji w ramach ASEAN. W warunkach narastającej rywalizacji 
między Chinami i partnerami USA (Indie, Japonia, Korea) o główne szlaki morskie na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, 
postępującej w tym kontekście konfrontacji w konflikcie na Morzu Południowo-Chińskim między ASEAN  
a Chinami, ważnymi partnerami politycznymi Canberry, Australia, posiadając status mocarstwa regionalnego, jest 
zmuszona do znaczących zmian jakościowych i ilościowych charakteru dotychczasowego zaangażowania w sprawy 
bezpieczeństwa morskiego. Poza konwencjonalnymi aspektami bezpieczeństwa morskiego dużym wyzwaniem  
w relacjach z krajami ASEAN pozostaje dla Australii także problem wykorzystania szlaków morskich do przemytu 
towarów i ludzi, w tym presja migracyjna z regionu Azji Południowo-Wschodniej, pomimo intensywnej współpracy 
w ramach Procesu Balijskiego.

•  mgr Aleksandra Jaskólska (Uniwersytet Warszawski) - Polityka Indii i Chin wobec Sri Lanki na przełomie XX  
i XXI wieku

Celem referatu jest analiza zagadnień związanych z polityką Indii i Chin wobec Sri Lanki na przełomie XX  
i XXI wieku. Aby zrozumieć przedmiot badania należy skupić się na geostrategiczne znaczenie Indo-Pacyfiku  
w kontekście strategii mocarstw światowych. 

•  mgr Barbara Kratiuk (Uniwersytet Warszawski) - Partnerstwo Wietnam- Japonia a regionalne bezpieczeństwo

Ten referat odnosić się będzie do roli jaką w regionie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej spełnia i może 
spełniać partnerstwo Japonia-Wietnam. Państwa te podpisały układ o strategicznym partnerstwie jeszcze za czasów 
pierwszych rządów Shinzo Abe. Obecnie zauważalna jest współpraca w wielu dziedzinach: przede wszystkim  
w kwestii bezpieczeństwa, ale także w kwestii wolnego handlu. Podstawowym pytaniem jednak jest na ile te dwa 
państwa będą gotowe do zawiązania bliższej współpracy lub sojuszu? Czy mają możliwości by zawiązać bliższy 
sojusz, czy jest wola polityczna raz sprzyjający temu klimat? Obecnie wygląda na to, że żadne z tych państw nie jest 
gotowe, co więcej, taki sojusz mógłby wpłynąć znacząco na architekturę instytucjonalną całego regionu. 
Wyraźnie jednak widać, że choć szanse na instytucjonalizację współpracy są raczej niskie, to obecna współpraca 
ma już bardzo duże znaczenie zarówno dla Japonii jak i Wietnamu oraz ich pozycji w regionie Azji Wschodniej.



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

•  mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) - Modernizacja Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo- 
Wyzwoleńczej. Strategiczny game- changer pozycji USA w regionie?

Modernizacja chińskiej marynarki wojennej jaka dokonuje się na przestrzeni ostatnich trzech dekad nie pozostaje 
bez wpływu na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Wprowadzenie do linii szerokiej gamy jednostek o znacząco 
większej niż miało to miejsce wcześniej dzielności morskiej, wyposażonych w nowoczesne sensory i efektory 
pozwala Chinom realizować bardziej asertywną politykę morską. Uwikłanie w spory terytorialne dotyczące 
szeregu wysp i archipelagów na morzach: Południowo- i Wschodniochińskim, budowa sieci baz w państwach 
zaprzyjaźnionych (tzw. sznur pereł), pozyskiwanie nowych, postrzeganych jako typowo ofensywne, zdolności 
(np. budowa lotniskowców, rozbudowa i unowocześnienie floty okrętów podwodnych), czy też wreszcie rozwój 
tego, co przez analityków amerykańskich określane jako tzw. zdolności antydostępowe (Anti-Access/Area Denial 
Capabilites, A2/AD), to tylko część działań podejmowanych przez Chińską Republikę Ludową, postrzeganych jako 
co najmniej wyzwania, a może i zagrożenia dla regionalnego kompleksu bezpieczeństwa. Poniższy artykuł będzie 
próbą odpowiedzi na kilka pytań: czy kierunek rozwoju chińskiej marynarki wojennej (ang. People Liberation 
Army Navy, PLAN) jest prostym rezultatem wzrostu pozycji i statusu międzynarodowego ChRL, czy też proces ten 
należy rozpatrywać oddzielnie, jako wynik wzrostu regionalnych i ponadregionalnych ambicji tego państwa, także 
w jakim sposób rozbudowa PLAN będzie rzutować na pozycję regionalną pozycję US Navy.
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

Moderator: dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS
Dyskutant: dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Katarzyna Krzywicka, 
prof. UMCS

Referenci:
•  dr Edyta Chwiej (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki amerykańsko-brazylijskie w XXI wieku

Stany Zjednoczone Ameryki i Federacyjna Republika Brazylii to największe państwa i gospodarki obu 
Ameryk. Historia ich wzajemnych stosunków liczy prawie 200 lat. Do lat 60. XX wieku Stany Zjednoczone były 
najważniejszym partnerem politycznym i gospodarczym Brazylii. Jednak od lat 90. XX wieku władze Brazylii 
podejmują działania w celu zwiększenia znaczenia tego państwa w regionie i na arenie międzynarodowej. Celem 
referatu ma być przedstawienie politycznych i gospodarczych stosunków amerykańsko-brazylijskich w XXI wieku, 
zidentyfikowanie obszarów współpracy i kwestii spornych, a także próba odpowiedzi na pytanie o perspektywy 
rozwoju tych stosunków.

•  mgr Monika Sawicka (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie regionu Ameryki Południowej w polityce zagranicznej 
Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu

W XXI wieku aktywność międzynarodowa dużych państw globalnego Południa, w szczególności Chin, Indii 
oraz Brazylii, przyczyniła się do rozwoju badań nad kategorią analityczną mocarstw średnich nowego typu. Jedną  
z najważniejszych cech dystynktywnych tej grupy jest szczególne znaczenie regionu w ich polityce zagranicznej 
oraz silna pozycja regionalna. Z tego względu mocarstwom średnim nowego typu przypisywany jest również 
status mocarstw regionalnych. Prezentacja uzasadni klasyfikację Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu 
przez przedstawienie cech konstytutywnych i behawioralnych grupy. Wykorzystując zaproponowane przez Detlefa 
Noltego wyznaczniki mocarstw regionalnych (samoidentyfikację państwa jako lidera regionu; posiadanie zasobów 
materialnych i ideowych do wywierania wpływu na kształtowanie regionu; posiadanie zwolenników; silne polityczne, 
gospodarcze i kulturowe powiązania z regionem) i przekładając je na empiryczne przykłady aktywności regionalnej 
Brazylii (łagodzenie konfliktów regionalnych; aktywność w MERCOSUL, UNASUL i Południowoamerykańskiej 
Radzie Obrony), przeanalizuje pozycję Brazylii w regionie Ameryki Południowej. Prezentacja pozwoli wykazać, 
iż kategoria mocarstw średnich nowego typu umożliwia pełniejszą analizę aktywności mocarstw regionalnych, 
uwzględniając przełożenie działalności ponadregionalnej tej grupy aktorów na formy aktywności regionalnej 
oraz wpływ inicjatyw ponadregionalnych na percepcję regionalnego hegemona przez partnerów regionalnych. 
Wykorzystując przykład Brazylii, kategoria mocarstw średnich nowego typu pozwoli tym samym lepiej zrozumieć 
znaczenie regionu w polityce zagranicznej dużych państw globalnego Południa, identyfikowanych jako regionalni 
liderzy. 

•  mgr Magdalena Lisińska (Uniwersytet Jagielloński) - Integracja regionalna w argentyńskiej polityce zagranicznej 
Mauricia Macriego

Zwycięstwo Mauricia Macriego, lidera centroprawicowej koalicji Cambiemos, w wyborach prezydenckich  
w Argentynie w 2015 r. pociągnęło za sobą zmiany w argentyńskiej polityce zagranicznej, widoczne na wszystkich 
szczeblach zaangażowania międzynarodowego państwa. Efekty owych zmian w sposób niezwykle ciekawy 
ukształtowały się na poziomie regionalnym, szczególnie w kontekście procesów integracji gospodarczej w Ameryce 
Południowej, czy też szerzej, Ameryce Łacińskiej. Celem referatu jest przedstawienie obecnych kierunków 
argentyńskiej polityki zagranicznej w zakresie regionalnych procesów integracyjnych. Szczególna uwaga poświęcona 
zostanie relacji pomiędzy faktycznym członkostwem Argentyny w Mercosur, którego wzmocnienie zapowiadał 
Macri w pierwszych miesiącach swojej prezydentury, a deklarowaną chęcią przystąpienia do Sojuszu Pacyfiku 
– powołanej w 2012 r. latynoamerykańskiej inicjatywy gospodarczej. Zarysowane zostaną również możliwości, 

PANEL TB1
Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku. Część II

Sala: 12 (parter)



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

wyzwania i potencjalne korzyści stojące przed Argentyną w kontekście potencjalnego przystąpieniem do Sojuszu 
Pacyfiku, jak również postawione zostanie pytanie o przyszłość samego Mercosur. 

•  mgr Magdalena Małgorzata Wątróbka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Wpływ Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación na reformę edukacji w Meksyku

W grudniu roku 2012 prezydenturę w Meksyku objął Enrique Pena Nieto z partii PRI (Partido Revolucionario 
Institucional). Jego sztandarowym hasłem wyborczym były głębokie reformy instytucjonalno-prawne, gospodarcze 
i społeczne. Jedna z tych nich jest reforma edukacji, która spotyka się z silna opozycja ze strony Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, to jest związków zawodowych nauczycieli w Meksyku. Dlaczego reforma nie cieszy 
się poparciem nauczycieli? Aby to wyjaśnić należy zapoznać się z głównymi celami reformy i z czego one wynikają. 
Do niniejszej pracy zastosowałam analizę danych statystycznych dotyczących poziomu edukacji uczniów jak  
i nauczycieli, warunków pracy i zarobków, na podstawie źródeł rządowych jak i pozarządowych. Dane statystyczne 
jasno pokazują, ze system edukacji w Meksyku wymaga głębokich reform, a protesty członków syndykatu są 
przejawem obaw związanych z utrata miejsca pracy. Należy zaznaczyć, ze do największych protestów dochodzi  
w stanach (Chiapas, Oxoaca, Michoacan i Guerrero), w których edukacja jest na najniższym poziomie w Meksyku 
a brak odpowiednio wykształconej kadry nauczycielskiej i wysoki poziom korupcji członków syndykatu jest 
zjawiskiem powszechnym. Jak społeczeństwo meksykańskie odbiera proponowane reformy i jak jest jego reakcja 
na protesty nauczycieli? Według badań przeprowadzonych przez Parametria, 90% społeczeństwa meksykańskiego 
popiera reformę edukacji, a ok 85% uważa, ze nauczycieli niepoddających się ewaluacji należy obłożyć sankcjami. 
Jest to dość interesujące, ze względu na fakt, ze prezydent Pena Nieto cieszy się zaledwie ok 20% poparciem 
społeczeństwa. Próba reformowania systemu edukacji podjęta przez prezydenta Pena Nieto jest pierwsza od blisko 
70 lat, a konieczność jej przeprowadzenia potwierdzają dane nie tylko sporządzone przez instytucje meksykańskie, 
ale również międzynarodowe. Niestety biorąc pod uwagę zbliżające się wybory prezydenckie w Meksyku w roku 
2018, przyszłość reformy systemu edukacji stoi pod znakiem zapytania

Moderator: dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK

Referenci: 
•  dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) - Redefining Regional Security Complex Theory - A Case Study 
of the Middle East 

Since its ultimate conceptualization the Regional Security Complex Theory has confirmed its usefulness in studying 
different levels of security. However, as the RSCT is so strongly related to the security dynamics on the regional 
and global level, it is also naturally susceptible to the structural changes in the international relations (balance of 
powers, security arrangements, evolving patterns of amity and enmity). Its another vulnerability lies in theory’s 
limited responsiveness to the variable nature of security threats and their perceptions, which is particularly visible 
in relation to the new, emerging threats and challenges. The aim of this paper is to revise assumptions of RSCT 
in its Middle Eastern dimension. The Middle East had been originally presented as a standard RSC (with polarity 
determined by regional powers) and a conflict formation, where the Israeli-Palestinian conflict and the Iraqi crisis 
predetermined regional security. Recent developments had, however, reshaped the regional patterns of amity and 
enmity, raised numerous new security concerns and reshuffled regional and sub-regional frontiers. All those issues 
will be addressed in the paper, possibly also opening up the discussion on further redefinition of the RSCR to adapt 
it to changing circumstances and thus further increase its utility and usefulness.

PANEL TB2
Asia-Pacific in World Politics in the 21st Century

Sala: 103 (I piętro)
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

•  dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński) - Taiwan Issue: Does it still Challenge Asia-Pacific in World 
Politics in the 21st Century?

Might Taiwan be considered currently a hot spot in regional and global affairs remains interest of this research. 
Taiwan gained importance for regional peace during Cold War, when its stability was heavily influenced by the 
policies of the Peoples Republic of China (PRC) and the United States, as well as the interaction between them. Since 
the 70s, along with the recognition of the PRC as a full representative of the Chinese people at the United Nations, 
the political marginalization of the Republic of China (ROC) in the world deepened. However, Taiwan’s status 
quo has been maintained. Nowadays, when only 21 states declare the ROC recognition, Taiwan is internationally 
“invisible”. Contrary, core objectives of words powers towards Taiwan has not changed, what sheds a light on the 
significance of so called Taiwan issue in world politics.

•  dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) - Is Asia-Pacific heading for a new cold war?

The metaphor of the „new cold war” has been used and abused for the last three years to describe a period of 
heightened tension between contemporary great powers. It has been most widely used in reference to NATO-
Russia relations. However, growing rivalry between USA and People’s Republic of China is being cited in this 
context as well. The purpose of the paper is to apply a conceptual model of a „cold war” developed by the author to the 
study of Asia-Pacific’s Regional Security Complex. This way the author attempts to answer the following questions: 
1. What conditions would have to be met for Asia-Pacific to be in a state of a ,,cold war”? 
2. Are these conditions currently present in this particular Regional Security Complex? 
3. Which factors are driving the evolution of Asia-Pacific RSC?

•  dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) - Will Donald Trump’s Presidency Be a Turning Point in Sino-
American Relations?

Donald Trump portrayed himself as strongly anti-Chinese, especially in economic terms (in the area of trade 
imbalances, yuan undervaluation etc.), but heavy anti-Chinese policy may lead to a turning point understood 
twofold – on the one hand cooler bilateral economic relations may lead to important changes in both economies 
(generally U.S. seems to be less volatile to such a development, especially in the longer run) on the other it may 
lead to open conflict (possibly beginning at the South-China Sea), necessary for power transition, as understood 
in Kugler-Organski Power Transition Theory.
The basic goal of this paper is analysis of different scenarios of possible competition between the leader and 
challenger in international system (based on Kugler-Organski Power Transition Theory) and an analysis, if such 
development of open competition may happen (based on comparative analysis of discourse of former presidential 
candidates and presidents of the U.S.).

•  dr Justyna Misiągiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Caspian Sea Region in the People’s 
Republic of China Energy Security Policy

Region kaspijski jest jednocześnie szansą i wyzwaniem dla dywersyfikacji światowych dostaw energii jak również 
coraz bardziej liczącym się elementem globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Z uwagi na specyficzne 
położenie geopolityczne w centrum Eurazji oraz na styku największych światowych szlaków handlowych, region 
ten zyskuje na znaczeniu zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. Szacuje się, iż znajdują się tu znaczące zasoby ropy i gazu. Po upadku Związku Radzieckiego, 
nowopowstałe państwa Azji Centralnej i Kaukazu otworzyły się dla zagranicznych inwestycji i stały się znaczącymi 
graczami na światowych rynkach energetycznych. Region stał się polem działania nie tylko dotychczasowych 
graczy – Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, lecz również wschodzącego mocarstwa – 
Chińskiej Republiki Ludowej. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Chin jest warunkiem sine qua non 
dla kontynuowania wzrostu na płaszczyźnie ekonomicznej i militarnej. Działania ChRL w regionie kaspijskim 
zakładają maksymalizację współpracy wydobywczej, zwiększanie stabilności regionu oraz zdobywanie nowych 
rynków dla chińskich przedsiębiorstw. 



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

Moderator: dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Joachim Diec, prof. UJ 
•  dr Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński)
•  dr Natalia Zaslavskaya (Saint Petersburg State University)
•  prof. Alexander Izotov (Saint Petersburg State University)
•  dr Nikolay Gudalov (Saint Petersburg State University)

Moderator: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju - w kierunku 
ładu post-MDGs i post-2008

Współpraca na rzecz rozwoju jest jednym z kluczowych elementów międzynarodowych stosunków gospodarczych. 
Obecnie podlega ona redefinicji. Następuje ściślejsze jej dostosowanie do zmieniającej się i coraz bardziej 
skomplikowanej rzeczywistości międzynarodowej (ład post-2008). To nowe podejście (czego przykładem są 
SDGs) ma w większym stopniu odpowiadać na wyzwania i problemy współczesnego świata, a także mechanizmy 
nim kierujące.

•  dr hab. Mieczysław Sprengel, prof. UAM - Rozwój gospodarczy Australii w XXI wieku

•  dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) - Nowe tendencje w finansowaniu współpracy na rzecz rozwoju

W ciągu ostatnich siedmiu dekad rozwinęło się szereg mechanizmów finansowania rozwoju gospodarczego. Jednak 
istniejące dotychczas źródła finansowania rozwoju okazały się niewystarczające, również w kontekście realizacji 
zakończonych w 2015 roku Milenijnych Celów Rozwoju oraz realizowanych obecnie Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. Jeszcze w 2001 roku raport Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Finansowania Rozwoju wskazał, iż 
dla efektywnej walki z ubóstwem oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich regionów 
niezbędne jest zapewnienie nowych źródeł finansowania rozwoju. Celem wystąpienia jest wskazanie kierunków 
ewolucji współczesnej architektury zewnętrznego finansowania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju. W wystąpieniu wskazane zostaną zarówno przeobrażenia w zakresie 
głównych dawców pomocy rozwojowej (w tym udziału państw Południa w tych działaniach), jak też możliwe nowe 
źródła finansowania rozwoju.

•  dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński) - Możliwości i ograniczenia studiów regionalnych w badaniu 
współpracy państw globalnego Południa

Obszar studiów regionalnych dostarcza szczegółowych informacji pozwalających lepiej zrozumieć i badać państwa 
Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Trend do specjalizacji i ograniczenia refleksji do jednego z podsystemów 
układu międzynarodowego niesie ze sobą szanse, jak i pewnego rodzaju zagrożenia dla nauki o stosunkach 

PANEL TB3
Roundtable: Polish-Russian Perception and Public Diplomacy

Sala: 109 (I piętro)

PANEL TB4
Problemy rozwojowe w gospodarce światowej – aktualne tendencje

Sala: 203 (II piętro)
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Numer sali Lokalizacja

United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

międzynarodowych. Celem tekstu jest rozważenie czy bazowanie na dorobku studiów regionalnych może być 
wystarczające, lub choćby pomocne, w analizie interakcji pomiędzy krajami Południa. Ze względu na swój charakter, 
te zjawiska muszą wykraczać poza wymiar sąsiedzki i obejmować także procesy globalne. Kooperacja Południe-
Południe w wąskim znaczeniu koncentruje się na współpracy rozwojowej wschodzących donatorów, która ma 
miejsce tak w wymiarze regionalnym (vide projekty realizowane pomiędzy krajami latynoamerykańskimi), jak  
i globalnym (np. pomoc chińska dla Afryki). W szerokim znaczeniu powinno się ją rozumieć jako całe spektrum 
relacji bazujących na współdziałaniu obejmujące m.in. sprawy polityczne, sferę gospodarczą, budowanie 
wspólnej tożsamości czy też obszar bezpieczeństwa. Dlatego w tym aspekcie rozpatrywane są procesy integracji 
regionalnej, ale m.in. także próby budowy/wzmacniania instytucji dbających o interesy krajów rozwijających się 
(np. podczas negocjacji handlowych). Badanie wspólnych celów państw położonych w różnych częściach świata 
oraz równoczesne występowanie zbliżonych zjawisk w odmiennych grupach kulturowych powoduje konieczność 
częstego stosowania porównań, uogólnień i przechodzenia analizy z poziomu mezo do makro. 

•  mgr Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński) - Para-dyplomacja w wymiarze europejskim. Rola podmiotów 
sub-narodowych państw UE w świadczeniu globalnej pomocy rozwojowej

Celem niniejszego artykułu jest analiza aktywności międzynarodowej podmiotów sub-narodowych – tzw.  
w literaturze przedmiotu para-dyplomacja - w zakresie świadczenie pomocy państwom rozwijającym się. Dla celów 
komparatystycznych wyodrębnione i przeanalizowane zostały podmioty sub-narodowe z Wielkiej Brytanii (Szkocja, 
Walia), Niemiec (wybrane landy niemieckie), Belgii (Walonia, Flandria). Dobór podmiotów sub-narodowych  
z państw UE warunkowany jest: (1) realizacją w ramach UE wieloszczeblowego modelu zarządzania, tzw. Multi-level 
Governance, który włącza również w procesy polityczne podmioty niższego szczebla administracji niż państwa; 
(2) rozwijaniem przez UE w ramach pomocy rozwojowej koncepcji zdecentralizowanej współpracy (decentralised 
cooperation), która pozwala na delegacje zadań związanych z pomocą rozwojową na niższe poziomy administracji; 
(3) utworzenie zinstytucjonalizowanej formy kontrybucji podmiotów sub-narodowych w pomoc rozwojową  
w ramach UE (m.in. utworzenie w 2008 r. pan-europejskiej sieci PLATFORMA) (4) ambicjami politycznymi UE  
i państw członkowskich w dziedzinie polityki pomocy rozwojowej, co związane jest z pozostawaniem największymi 
globalnymi donatorami ODA. Każde z wymienionych i analizowanych podmiotów posiada (1) niezależne 
od rządów centralnych programy rozwojowe (m.in. Wales for Africa); (2) osobne wyspecjalizowane jednostki 
administracyjne odpowiedzialne za kształtowanie pomocy rozwojowej; (3) wyodrębnione w ramach budżetów 
lokalnych osobne środki finansowe przeznaczone wyłącznie na pomoc rozwojową.

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB
Dyskutant: dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański)

Referenci:
•  dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Rola Kurdów w wojnie hybrydowej w Syrii

•  dr Szymon Bachrynowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego  
w Kaliszu) - Kurdowie w obliczu działań wojennych w Syrii (2011-2017)

Referat dotyczy sytuacji polityczno-prawnej ludności kurdyjskiej na terenie Syrii, Iraku oraz Turcji w obliczu 
konfliktu wojennego (wojny domowej w Syrii) w latach 2011-2017. Przedstawione będą działania militarne  
i niemilitarne (polityczne) Kurdów w kontekście szeroko dyskutowanej idei niepodległości kurdyjskiej, a także 
kontekst międzynarodowy sytuacji Kurdów na Bliskim Wschodzie. W referacie poruszy się również kwestie 
referendum niepodległościowego Kurdów irackich posiadających autonomię w obrębie Iraku. 25 września 2017 
roku głosowanie odbędzie się w Kurdyjskim Regionie Autonomicznym na północy Iraku oraz na terenach pod 
kontrolą sił kurdyjskich, tj. w Kirkuku i obszarach odebranych tzw. Państwu Islamskiemu. Przedstawione zostaną 

PANEL TB5
Wojna w Syrii i jej implikacje w regionie Bliskiego Wschodu

Sala: 209 (II piętro)



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

również perspektywy utworzenia ew. państwa Kurdyjskiego na ww. terytorium oraz perspektywy zjednoczenia 
ziem, na których ludność kurdyjska stanowi większość.

•  mgr Jacek Małecki (Uniwersytet Gdański) - Wpływ konfliktu w Syrii na geopolityczną pozycję Iranu

Trwający od 2011 roku konflikt zbrojny w Syrii zaimplikował możliwość geopolitycznych przemian w regionie 
Bliskiego Wschodu. Stworzył możliwość zmiany geopolitycznej pozycji m.in. Iranu jako jednego z głównych 
aktorów regionalnych. Celem referatu jest eksplanacja geopolitycznego położenia Iranu na Bliskim Wschodzie  
w kontekście trwającej wojny w Syrii wraz z klasyfikacją możliwości jej przemian w przypadku różnych wariantów 
ewolucji konfliktu. Środkiem do realizacji zamierzonego celu jest podstawa teoretyczna na którą składa się deskrypcja 
pozycji Iranu w regionie przed rozpoczęciem działań wojennych w Syrii. W dalszym toku rozważań przedstawiony 
zostanie stosunek Islamskiej Republiki do konfliktu oraz jego uczestników i ich zagranicznych sojuszników. Zostaną 
również wyjaśnione czynniki determinujące działania Persów. Następnie zostaną przedstawione dotychczasowe 
skutki konfliktu syryjskiego dla pozycji Iranu oraz zostanie przeprowadzona analiza zagrożeń i szans wynikających 
z możliwości dalszego rozwoju konfliktu z wybranymi wariantami jego zakończenia.

•  dr Artur Skorek (Uniwersytet Jagielloński) - Transformacja struktury bliskowschodniego kompleksu 
bezpieczeństwa. Rola mocarstw i aktorów niepaństwowych

Opisując regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (BW), Barry Buzan i Ole Wæver podkreślali 
rolę państw regionu jako kluczowych aktorów kształtujących jego strukturę. Ostatnia dekada przyniosła ważne 
dla BW wydarzenia na poziomie państw (wojna domowa w Syrii), regionu (zaostrzający się konflikt szyicko-
sunnicki) i systemu globalnego (interwencje mocarstw światowych w Syrii, potencjalna interwencja amerykańska 
w Iranie). Nowe tendencje polegały również na wzroście znaczenia aktorów subpaństwowych i transnarodowych 
(pojawienie się tzw. Państwa Islamskiego, budowa potencjału militarnego Hezbollahu oraz organizacji kurdyjskich). 
Wystąpienie składać się będzie z dwóch części. Pierwsza będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy procesy i zjawiska 
zachodzące w ostatniej dekadzie na BW w sposób zasadniczy i względnie trwały zmieniły strukturę regionalnego 
kompleksu bezpieczeństwa (wzorce przyjaźni i wrogości oraz rozkład sił). Druga część poświęcona będzie analizie 
roli mocarstw światowych i podmiotów niepaństwowych w regionie. Po pierwsze, oszacowany zostanie ich wpływ 
na kształtowanie się przedstawionych tendencji. Po drugie, określone zostanie, czy wbrew wcześniejszym tezom  
B. Buzana i O. Wævera bliskowschodni kompleks bezpieczeństwa jest obecnie w większym stopniu determinowany 
przez działania mocarstw światowych i/lub aktorów niepaństwowych niż przez wzajemne relacje państw regionu.

•  dr hab. Sylwester Gardocki (Uniwersytet Warszawski) – Konflikt syryjski. Przyczyny i konsekwencje zbrojnego 
oraz politycznego zaangażowania Rosji.

Wewnętrzne i międzynarodowe przesłanki rosyjskiego zaangażowania w Syrii.Krótki rys zaangażowania 
militarnego Rosji w konflikt. Militarne i polityczne skutki rosyjskiego zaangażowania. Konsekwencje dla Syrii, dla 
Rosji, dla Bliskiego Wschodu. Znaczenie rosyjskiej obecności militarnej w Syrii na relacje Rosja - USA.

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Polska Akademia Nauk)

Referenci
•  dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 
UE - bilans osiągnięć i wyzwań

Celem referatu jest zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze wspólnej polityki zagranicznej 

PANEL TB6
Unia Europejska – analiza stanu integracji w perspektywie 60-lecia Traktatów Rzymskich

Sala: Aula Niebieska (parter)
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

i bezpieczeństwa UE. W związku z tym analizie poddane zostaną m.in. takie kwestie jak ewolucja jakościowa 
mechanizmu WPZiB, w tym: zmiany w zakresie instrumentarium, procedury podejmowania decyzji, struktury 
instytucjonalnej i zasad finansowania WPZiB. W powiązaniu z wymienionymi kwestiami dokonany zostanie także 
bilans rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO) w ramach WPZiB UE. Podsumowane 
zostaną również najważniejsze osiągnięcia i wyzwania funkcjonowania tego obszaru działań UE.

•  dr Małgorzata Czermińska (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego) - Preferencje celne Unii Europejskiej 
dla krajów LDC (program EBA) - znaczenie dla beneficjentów systemu

Na II Konferencji UNCTAD w New Delhi w 1968 r. została przyjęta rezolucja o przyznaniu jednostronnych, 
autonomicznych preferencji celnych krajom rozwijającym się, według zasad określonych przez kraj udzielający, 
który przesądza o ich zasięgu geograficznym, zakresie towarowym i marży; jako wyraz realizacji hasła: „rozwój 
przez handel”. Niewzajemne preferencje celne stanowią główny element polityki specjalnego i zróżnicowanego 
traktowania (special and differential treatment, SDT) dla krajów rozwijających się w wielostronnym systemie 
handlu. Unia Europejska stosuje system jednostronnych preferencji celnych od lipca 1971 roku, ma on przyczynić 
się do wspierania krajów rozwijających się w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia ubóstwa, promowania dobrych 
rządów i zrównoważonego rozwoju. W lutym 2001 r. dla krajów najsłabiej rozwiniętych (Least Developed Countries, 
LDC) wprowadzono inicjatywę EBA (Everything but Arms Arrangement), oznaczającą bezcłowy i bez ograniczeń 
ilościowych dostęp do rynku UE dla wszystkich towarów, z wyjątkiem działu 93 Nomenklatury Scalonej, tj. broni 
i amunicji (99,8% wszystkich linii taryfowych). Preferencje te zostały ustanowione na czas nieokreślony, nie 
podlegają one też przeglądowi okresowemu, tak jak ogólny system jednostronnych preferencji. Celem artykułu 
jest analiza preferencji celnych przyznanych krajom LDC (49 państw) w ramach programu EBA, ocena stopnia ich 
wykorzystania oraz ukazanie ich znaczenia dla beneficjentów tego systemu preferencji. 

•  dr Zbigniew Czubiński (Uniwersytet Jagielloński) - Orzecznictwo ETS/TSUE w integracji europejskiej

Realizacja procesów integracyjnych nie byłaby możliwa tylko w oparciu o nawet najdoskonalsze normy prawa 
pierwotnego i wtórnego bez funkcjonowania ETS/TSUE na kilku płaszczyznach, a w szczególności; a/ w obszarze 
orzeczeń prejudycjalnych, rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami prawa UE, ustalanie obowiązującej 
wykładni . Referat koncentruje się na wybranych orzeczeniach o charakterze precedensowych w zakresie wszystkich 
swobód gospodarczych w UE starając się dać odpowiedź na istotne pytanie; czy orzecznictwo ETS/TSUE tylko 
intepretuje prawo lub wypełnia istniejące luki czy też rozszerza zakres kompetencji UE? Uwagi końcowe zawierają 
postulaty de lege lata i de lege ferenda z zaznaczeniem specyficznej roli Trybunału w porównaniu z innymi sądami 
międzynarodowymi 

•  dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska) - Unia Europejska jako „normalny” aktor międzynarodowy: 
analiza założeń nowej unijnej strategii bezpieczeństwa 

W wystąpieniu zostanie przeanalizowana Globalna strategia Unii Europejskiej, którą zaprezentowano Radzie 
Europejskiej pod koniec czerwca 2016 r. Zostanie wykazane, że zawarta w niej wizja obecności wspólnoty na arenie 
międzynarodowej pokazuje zachodzącą zmianę koncepcji roli, którą Unia ma odgrywać. Można zaobserwować 
powolne przesuwanie się od roli mocarstwa cywilnego w kierunku tzn. normalnego aktora międzynarodowego, 
który posługuje się całym spektrum środków polityki zagranicznej. W dalszej części wystąpienia założenia globalnej 
strategii zostaną zestawione z wizjami roli Unii na arenie międzynarodowej zaprezentowanymi w deklaracji 
wersalskiej i deklaracji rzymskiej, które to dokumenty wyznaczają polityczną wizję przyszłości integracji.



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

Moderator: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr
Dyskutant: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Referenci:
•  mgr Emilia Bamwenda (Uniwersytet Wrocławski) - Rozwój gospodarczy i integracja regionalna we Wspólnocie 
Wschodnioafrykańskiej korzyści i wyzwania

Mimo, że gospodarki uprzemysłowione walczyły o osiągnięcie dodatnich wskaźników makroekonomicznych 
podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2008, kraje rozwijające się w wielu przypadkach osiągnęły 
wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W Afryce potencjał rozwoju jest ogromny, pomimo historycznego 
konfliktu politycznego i powszechnego problemu złego zarządzania na szczeblu rządowych w zakresie ograniczenia 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego, to w wielu regionach Afryki odnotowano stały i wysoki wzrost gospodarczy. 
W Afryce Wschodniej pięć narodów zdecydowało się dążyć do głębokiej integracji gospodarczej i politycznej,  
w nadziei, że dzięki scaleniu sił, będzie możliwość stworzenia potężnej jednostki gospodarczej na globalnym rynku. 
Kenia, Tanzania, Rwanda, Uganda i Burundi zawarły nowoczesną iterację Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, 
która ponownie powstała w 2000 roku. Od tamtej pory podjęto wiele wysiłków, aby osiągnąć rozległe plany 
integracyjne. Jeżeli integracja zostanie zakończona pomyślnie i prawidłowo, to Wspólnota Wschodnioafrykańska 
jako całość, może stać się jedną z wiodących potęg gospodarczych Afryki. Ten artykuł koncertuje się na ocenie 
współczesnej sytuacji ekonomicznej tego regionu oraz konsekwencjach jego planów współpracy gospodarczej 
i jedności politycznej. Ponadto zostaną przedstawione wyzwania i zagrożenia dla sukcesu integracji i ogólnego 
rozwoju Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej i jej możliwości do pełnienia czołowego lidera Afryki. 

•  dr Joanna Garlińska-Bielawska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Wspólnota Państw Afryki Wschodniej 
- doświadczenia i wyzwania w procesie regionalnej integracji gospodarczej

Początków integracji regionu Afryki Wschodniej można dopatrywać się już na przełomie XIX i XX w. W latach 
trzydziestych XX w. region Afryki Wschodniej charakteryzował się wysokim stopniem integracji monetarnej, 
swobodą przepływu kapitału oraz względną swobodą przepływu osób, co w połączeniu z funkcjonowaniem 
wspólnych służb usługowych (medycznych, meteorologicznych, lotniczych itp.) oraz unią celną czyniło go czymś 
w rodzaju „quasi – wspólnego rynku” w warunkach kolonialnych. W okresie powojennym czyniono wysiłki na 
rzecz utworzenia w regionie federacji politycznej, które jednak nie zostały uwieńczone sukcesem. W efekcie w 
1967 r. powstała Wspólnota Państw Afryki Wschodniej (East African Community, AEC) obejmująca Kenię, 
Tanzanię i Ugandę. Po początkowych sukcesach integracyjnych, Wspólnota upadła w 1977 r. Ponowne pojawienie 
się ugrupowania na mapie ugrupowań integracyjnych, miało miejsce w 2001 r. na mocy Traktatu z Aruszy,  
w którym przewidziano utworzenie unii celnej, następnie wspólnego rynku wraz z unią walutową, a w konsekwencji 
utworzenie federacji politycznej. Celem artykułu jest przedstawienie studium przypadku Wspólnoty Państw 
Afryki Wschodniej w procesie integracji regionalnej w Afryce. Od początku XXI w. ugrupowanie poszerza się 
(z trzech do sześciu członków w 2016 r.) oraz pogłębia, dążąc do utworzenia wspólnego rynku, unii walutowej 
a w konsekwencji federacji politycznej, który to cel, jest jednak sukcesywnie przesuwany w czasie, z uwagi na 
wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody w jego realizacji.

•  dr Joanna Mormul (Uniwersytet Jagielloński) - Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (CPLP) a tożsamość 
luzoafrykańska

Powstała w 1996 r. Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP), 
do której należą wszystkie państwa luzoafrykańskie, mimo wielości proponowanych inicjatyw w rzeczywistości nie 
wyszła poza fazę koncepcyjną. Dodatkowo, organizacja ta skupia się raczej na współpracy kulturowej i politycznej, 
wciąż nie wykorzystując swego ogromnego potencjału gospodarczego, jak gdyby pomijając fakt, iż państwa 

PANEL TB7
Regionalizm afrykański. Afryka jako region w studiach międzynarodowych. Część II

Sala: Aula Zielona (parter)
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United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

członkowskie stanowią 240 – milionowy rynek zbytu. Stąd też coraz częściej mówi się o niewykorzystanym potencjale 
CPLP. W przypadku państw Afryki Luzofońskiej, wydaje się, iż członkostwo w CPLP mogłoby zapewnić zupełnie 
nową jakość we wzajemnych relacjach, a wspólne portugalskie dziedzictwo językowe i kulturowe przyczynić się do 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Tymczasem, polityka państw luzoafrykańskich zmierza w inną stronę. Język 
portugalski, który mógłby być spoiwem wzajemnych relacji, coraz częściej poddawany jest krytyce. Przykładem 
może być obecna polityka językowa Mozambiku coraz bardziej skłaniającego się ku rodzimym językom 
afrykańskim. W referacie analizie poddane zostanie funkcjonowanie Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych 
jako specyficznej inicjatywy integracyjnej. Poszukiwana będzie również odpowiedź na pytanie czy możemy mówić 
o tożsamości luzoafrykańskiej oraz czy wyodrębnianie Afryki Luzofońskiej jako osobnego regionu poddawanego 
analizie jest uzasadnione, a nie jest jedynie sztucznym przywiązaniem do kolonialnych podziałów oraz blednącego 
dziedzictwa językowego i kulturowego Portugalii. 

•  mgr Piotr Andrzej Głogowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Japońska działalność gospodarcza  
w RPA a wynikające z niej korzyści polityczne

Referat ma na celu ukazanie struktury działalności gospodarczej Japonii w RPA oraz potencjalnych korzyści 
politycznych, które ta może uzyskać poprzez zwiększenie zaangażowania gospodarczego. Ponadto, zostanie 
poruszone zagadnienie rywalizacji Japonii z Chińską Republiką Ludową na terenie Afryki. Główna hipoteza 
zakłada, że dzięki efektywnej dyplomacji ekonomicznej Japonia jest w stanie rozszerzyć swoje wpływy nie tylko 
na terytorium RPA, ale również pośród pozostałych państw członków Unii Afrykańskiej. Autor podejmie również 
próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność prowadzenia przez Japonię dyplomacji ekonomicznej w kontekście 
posiadania relatywnie mniejszych środków finansowych od Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast głównym 
celem referatu jest zestawienie oraz zaprezentowanie struktury działalności gospodarczej Japonii na terenie RPA 
oraz omówienie wynikających z tego korzyści dla obu państw.

Moderator: dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG

Referenci:
•  dr hab. Adriana Łukaszewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) - W poszukiwaniu politycznych i ekonomicznych 
źródeł konfliktu w ramach grupy państw GCC oraz jego konsekwencji dla regionu i świata

Przełom roku 2017 przyniósł konflikt w ramach grupy państw GCC. W pierwszych dniach czerwca część członków 
GCC - Arabia Saudyjska, ZEA oraz Bahrajn, przy poparciu m.in. Egiptu zerwało stosunki dyplomatyczne  
z królestwem Kataru. Kolejne tygodnie przyniosły szereg retorsji natury politycznej oraz ekonomicznej ze strony 
tych państw wobec sąsiada z Półwyspu Arabskiego. Upływający czas zaostrza retorykę obydwu stron konfliktu  
i prowadzi do jego nieuchronnej eskalacji. Co więcej, w konflikt coraz mocniej angażują się inne państwa regionu, 
jak Iran czy Turcja. Region Zatoki, odgrywający wciąż ważną rolę na globalnym rynku energetycznym znalazł 
się na krawędzi destabilizacji. Celem niniejszego referatu jest przeanalizowanie przyczyn wybuchu tego konfliktu 
(natury politycznej i ekonomicznej), jak również zarysowanie (nieprzewidywalnych?) potencjalnych konsekwencji 
dla regionu i świata. 

•  dr Barbara Regulska-Ingielewicz (Uniwersytet Warszawski) - Stany Zjednoczone w międzynarodowym systemie 
handlowym: między ideą wolnego handlu a ekonomicznym nacjonalizmem 

Stany Zjednoczone były od końca II wojny światowej głównym architektem międzynarodowego systemu 
handlowego, a poszczególne administracje amerykańskie propagowały liberalizację handlu. Działania te zostały 

PANEL TB8
Regionalizm, globalizm w zagranicznej polityce ekonomicznej państw 

Sala: Sala Sądowa (parter)



PANEL FA7 – Okrągły stół: Między centrum a peryferiami: Historia i współczesność nauki o SM w Polsce
Sala: Aula Zielona (parter)

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutanci:
•   dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•   dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•   dr Magdalena Kozub-Karku (Uniwersytet Jagielloński)
•   dr hab. prof. UWr Andrzej Polus (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL FA8 – Regionalność i glokalność w badaniach nad komunikowaniem międzynarodowym /Regional 
and Glocal in International Communication Research
Sala: Sala Sądowa (parter)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•   dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania
•   dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny front?
•   dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi niemiec-
kich dziennikarzy i polityków
•   prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?
•   Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

PANEL FA9 – Regionalny wymiar bezpieczeństwa morskiego
Sala: Aula Duża A (parter)

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•   dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary  
chronione  w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
•   dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.
•   dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeń-
stwa w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

PANEL FA10 – Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Sala: Aula Duża B (parter)

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Referenci:
•   dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE
•   dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 

spotęgowane podczas kadencji prezydenta Baracka Obamy, którego polityka handlowa w postaci market 
access zaowocowała zwiększeniem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w międzynarodowej wymianie 
handlowej oraz rozpoczęciem negocjacji na rzecz stworzenia dwóch wielkich bloków handlowych – Partnerstwa 
Transpacyficznego oraz Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Po dojściu do władzy 
Donalda Trumpa zmienił się kształt amerykańskiej polityki handlowej i widoczne jest odejście od integracji 
regionalnej na rzecz porozumień bilateralnych. Zasadniczym interesem administracji prezydenta Trumpa jest 
wdrażanie zasady sprawiedliwego handlu. Jej celem nie jest jednak dążenie do zwiększenia równości w globalnym 
handlu, ale walka z deficytem handlowym Stanów Zjednoczonych i ochrona amerykańskiego rynku pracy. Celem 
referatu jest wskazanie amerykańskich interesów handlowych oraz roli jaką Stany Zjednoczone będą pełnić  
w międzynarodowym systemie handlowym, a także analiza skutków takiej polityki dla pozostałych członków 
systemu handlowego. 

•  dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski) - Interregionalizm w polityce handlowej

Stosunkowo nową tendencją obserwowaną na niespotykaną wcześniej skalę w trakcie poprzednich faz regionalizmu 
handlowego jest intensyfikacja w zakresie tworzenia międzyregionalnych porozumień handlowych (cross-
regional trade agreements, C-RTA), obejmujących państwa nienależące do tego samego regionu geograficznego. 
W poprzednich falach regionalizmu dominowały bowiem ugrupowania integracyjne pomiędzy tzw. naturalnymi 
partnerami – państwami sąsiedzkimi w ujęciu geograficznym (regionów i kontynentów). Nowa generacja PTAs to 
umowy zawierane między państwami nawet dość odległymi w sensie dystansu geograficznego, które dostrzegają 
korzyści ekonomiczne, a często również polityczne, z intensyfikacji współpracy gospodarczej na preferencyjnych 
warunkach. Istotnym przełomem w przypadku tworzenia umów tego rodzaju był rok 2011. Wówczas liczba 
umów międzyregionalnych przewyższyła liczbę dotychczas dominujących porozumień wewnątrzregionalnych. 
W połowie sierpnia 2016 roku liczba obowiązujących międzyregionalnych PTAs notyfikowanych WTO wyniosła 
156. Umów wewnątrzregionalnych w tym czasie obowiązywało 125. Celem referatu jest analiza interegionalizmu 
handlowego na przykładzie polityki handlowej UE i wybranych państw.

•  dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej) - Globalne i regionalne aspekty rozwoju Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy

Spoiwem powstania Szanghajskiej Organizacji Współpracy było bezpieczeństwo regionalne, a głównymi aktorami 
geopolityki Rosja i Chiny, których łączyło dążenie do przeciwstawienia się wpływom Stanów Zjednoczonych 
w Azji Środkowej. Ale jednocześnie pod tym „zewnętrznym” aspektem istniał ten „ukryty” , strategiczny,  
o wymiarze globalnym: podważenie hegemonii USA i budowa świata wielobiegunowego. Te dwa aspekty wzajemnie 
się przenikają. Po przyjęciu Indii i Pakistanu; woli wstąpienia Iranu, a także sygnalizowaniu przez Turcję, że SzOW 
może stać się alternatywą dla Unii Europejskiej, ten podwójny wymiar jej działalności ujawnia się coraz wyraźniej.



Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dyskutant: dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 
•  dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Zróżnicowana integracja europejska 
jako odpowiedź na zmieniający się porządek międzynarodowy?

Dyskusje na temat zróżnicowanej integracji stanowią stały wątek w debacie dotyczącej optymalnego kształtu 
Unii Europejskiej. Motyw zróżnicowanej integracji pojawia się regularnie przy okazji każdego kolejnego kryzysu, 
poprzedzającego na ogół następny etap rozwojowy wspólnoty. Należy zauważyć, że kryzysy odgrywają istotną 
rolę w ewolucji gospodarczej, politycznej, prawnej i społecznej Unii a ich źródła mają charakter endogenny bądź 
egzogenny. Nigdy jednak w dziejach wspólnoty nie było sytuacji w której, jak ma to miejsce obecnie, sprzeczności 
i różnice interesów zarówno wewnątrz Unii jak i w jej otoczeniu międzynarodowym byłyby tak skomplikowane  
a stosunki napięte. W tej sytuacji należy sobie zadać pytanie czy dotychczasowy modus polityki europejskiej jest  
w stanie przynieść konstruktywne rozwiązania służące jedności i bezpieczeństwu Europy, czy też należy oczekiwać  
w najbliższym czasie, że pod przemożnym wpływem splotu czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotychczasowy 
konsensualny model wprowadzania zmian zacznie grawitować w kierunku rozwiązań wymuszających nowe 
rozwiązania, narzucone przez najsilniejszych i najbardziej wpływowych graczy europejskiej sceny politycznej.

•  dr Michał Kuryłowicz (Uniwersytet Jagielloński) - Obszar postradziecki jako rosyjska „peryferia” (w oparciu  
o koncepcję I. Wallersteina)

Referat dotyczyć będzie możliwości zastosowania koncepcji I. Wallersteina (centrum-półperyferie-peryferie) dla 
opisu polityki zagranicznej Rosji względem państw b. ZSRR. Federacja Rosyjska z jednej strony występuje jako 
peryferia świata zachodniego (dostawca surowców), zarazem czyni wysiłki na rzecz zachowania pozycji centrum 
wobec republik b. ZSRR. Przeanalizowana zostanie polityka Moskwy w kilku obszarach „innowacji”: przemysł 
zbrojeniowy, kosmiczny, atomowy oraz wysiłki w obszarze polityki kulturalnej (zwłaszcza poczynania na rzecz 
zachowania wspólnoty świata rosyjskojęzycznego).

•  mgr Szymon Łenyk (Uniwersytet Pedagogiczny) - Wpływ geopolityki na kształtowanie się stosunków 
międzynarodowych (na przykładzie relacji w basenie Morza Południowochińskieg

Referat analizuje w jaki sposób geopolityka, badająca zmienne układy sił państw na niezmiennej przestrzeni  
i rozumiana jako metoda badań oraz sposób myślenia o polityce międzynarodowej oddziałuje na zmianę ładu 
międzynarodowego. Upadek dwubiegunowego świata na przełomie milleniów wytworzył nowy międzynarodowy 
porządek, z wieloma ośrodkami siły (w tym jednym dominującym) aspirującymi do odgrywania roli regionalnych 
lub globalnych mocarstw. Kwestionowanie istniejącego ładu przez państwa dążące do dominacji na danym obszarze, 
prowadzi do sporów terytorialnych oraz rywalizacji o surowce, co w konsekwencji destabilizuje międzynarodowy 
porządek. Wzrost potęgi ekonomicznej i militarnej Chin implikuje zwiększoną asertywności Państwa Środka  
w basenie Morza Południowochińskiego. Zwiększona projekcja siły Chin w tym obszarze zdaje się mieć charakter 
długofalowy i odbywa się kosztem Stanów Zjednoczonych. Eskalacja napięć może doprowadzić do klasycznej 
„pułapki Tukidydesa’ w której podmiot aspirujący do roli mocarstwa (regionalnego lub globalnego) napotyka na 
opór dotychczasowego hegemona, co w konsekwencji może doprowadzić do konfrontacji zbrojnej. W tej sytuacji 
państwa regionu, jako podmioty polityki międzynarodowej, są zmuszone do redefinicji wzajemnych relacji oraz 
stosunków z pozostałymi graczami mającymi wpływy w regionie. Wydaje się, że w tej sytuacji geopolitycznej 
tworzenie relacji w oparciu o paradygmat realistyczny w stosunkach międzynarodowych jest najbardziej racjonalny.

PANEL FA1 
Ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodowych a kształtowanie porządku międzynarodowego. 

Część I Sala: 12 (parter)



•  prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Wielobiegunowość, niepewność  
i powrót geopolityki jako czynniki zmiany w stosunkach zewnętrznych Europy

Nigdy dotąd perspektywy stosunków zewnętrznych Europy nie rysowały się w sposób tak niepewny w post-
zimnowojennym świecie. Ostatnia seria wewnętrznych i zewnętrznych wstrząsów – od kryzysu w strefie euro 
po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii (Brexit), wojny domowe i zewnętrzne interwencje 
rozgrywające się u jej granic – naruszyły spokój i stabilność wspólnoty. Jako konstrukcja „skazana na sukces”  
i zaprojektowana na „dobrą pogodę” Unia Europejska stanęła wobec wielkich wyzwań – nieuzbrojona  
w sprawdzone mechanizmy ratunkowe i zdana na dopiero co wypracowywane mechanizmy obronne. Na tle 
zmieniającego się gwałtownie globalnego układu sił, jak również instytucjonalnego kryzysu i braku wypracowanej 
strategii w sprawach wewnętrznych, nasuwają się istotne pytania. Pierwsze dotyczy tego jak ostatnie transformacje 
międzynarodowego sytemu wpłynęły na osłabienie dominującej pozycji Zachodu, przejścia od układu quasi-
jednobiegunowego do wielobiegunowości i powrotu do geopolitycznej rywalizacji i jakie są implikacje tego dla 
Europy w jej dążeniu do stabilności, bezpieczeństwa i utrzymania wpływu na kształt spraw globalnych? Drugie 
dotyczy tego jak zewnętrzna percepcja pozycji Unii, jej potęgi i wpływu zmieniła się w ostatnich latach, a zwłaszcza 
pod wpływem kryzysu wewnętrznego? I po trzecie, jak Unia może odpowiedzieć na dramatycznie zmieniające się 
zewnętrzne środowisko i pojawiające się zagrożenia, i w końcu w jakiej mierze Globalna Strategia Unii wychodzi 
naprzeciw nowym wyzwaniom?

•  mgr Tomasz Waśkiel (Uniwersytet Wrocławski) - Azja Centralna – podejście centralnoazjatyckich elit do kwestii 
regionu

Azja Centralna często przedstawiana jest z perspektywy regionu jako pewnej całości obejmującej pięć państw 
- Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan. Użycie tego terminu ma swoje uzasadnienie  
z przyczyn historycznych i kulturowych, budzi jednak wątpliwości jeśli spojrzeć na Azję Centralną w kategoriach 
wspólnej tożsamości regionalnej. Współcześnie bowiem każda z centralnoazjatyckich republik prowadzi niezależną 
politykę, która często jest sprzeczna z polityką sąsiadów i niezgodna z interesem całego regionu.
Zauważyć można, że jest to region wciąż niezintegrowany wewnętrznie. Wszelkie struktury integracyjne mają 
charakter ponadregionalny (EUG, SZOW, OUBZ) i były inicjowane przez silnego aktora zewnętrznego, Rosję bądź 
Chiny. Nieliczne projekty integracyjne skupiające jedynie państwa centralnoazjatyckie działają nieefektywnie lub 
pozostały jedynie w sferze planów. 
Z analizy oficjalnych wypowiedzi oraz strategii polityk zagranicznych wynika, że każde z państw identyfikuje się  
w mniejszym bądź w większym stopniu z regionem. Jednak odwołania do Azji Centralnej przywoływane są  
w różnych kontekstach i w zupełnie odmienny sposób. Co więcej, często liderzy centralnoazjatyckich państ 
w nawiązują do większych wspólnot o charakterze ponadregionalnym, np. panturkijskiej czy eurazjatyckiej.

Moderator: dr hab. Małgorzata Zachara (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Global Liberal Order - Discourse Analysis

The aim of thr paper is to analyse the current discourse on Global Liberal Order, which emerged after the second 
world war under the auspices of the United States. It was based on multilateral institutions in order to promote free 
trade and democracy.
How, after 60 years, lapsed new narration on crisis or even colapse of classic liberal order has been occuring?
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In our opinion three issues (problems) have been heavily questioned: first, the thesis on the end of the end of 
history , i.e. collapse of post-cold war era liberal project; second, power shift (US decline and China rising); third, 
institutional architecture of the global liberal order.

•  dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - National, Regional 
Or Global Food Security Governance? – One model or three

In the face of climate change and rapid population growth food security becomes high priority issue worldwide. 
The primary actors responsible for its achievement are nation-states however due to the internal and external 
constrains states become unable to fulfill it. That is why the problem is shifted to a higher level: regional and global. 
Paper aims to analyze the regional models of food security governance on example of EU and ASEAN and answer 
the question to what extent regional visions of food security are complementary with the global one.

•  Soumi Banerjee (Lund University,) - Hindu Nationalism and Ontological (In)securities: Religious Triumphalism 
and Existential Anxieties in The Era of Gobalization

This paper explores how religious rhetoric and nationalist discourses have come together to create a very powerful 
vision of Hindu nationalism that has highly attracted public debates and discussions in India and elsewhere. 
‘Religious Nationalism’ has strongly become a part of Indian diaspora politics, where the term is being selectively 
and strategically used as an ‘identity signifier’ based on religion, nationalist sentiments, and political affiliations. 
Throughout the course of history, India has been a land of various cultures, faiths, and languages, which has 
largely remained united without uniformity and diverse without being fragmented. Along with such syncretism, 
pluralism and tolerance have existed among and between a large variety of Indian communities. Cultural symbols of 
religious assimilation have helped integrate the nation and enthused nationalists of varies hues and colours to come 
together. At least this was more or less the case until hatred was embraced as the cornerstone of a political ideology 
that started to flaunt the power of majoritarian triumphalism. The paper will revolve around the complexities of 
ontological in(securities) and existential anxiety in a globalised world, and how the urge to hold on to the ‘local-self ’ 
have encouraged story making practices to create imaginary sentiments of Religious Nationalism, making many 
phantasmagoric events look natural and acceptable, thus challenging the very notions of democracy, secularism 
and the overall enlightenment narratives of reason and rationality.

•  dr Jan Misiuna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - What makes neighbours so different? Attitudes 
towards immigration in recent US and Canadian elections

Both Canada and the United States have built their population and nationhood through migration. Foreign-born 
population as a share of total population is near or at all-time record levels in both cases: a fact that stresses 
the importance of immigration for population growth for both states. Not surprisingly, immigration policy is of 
primary importance for the governments of Canada and the US and therefore is one of principle subjects discussed 
during election campaigns. However, one can hardly imagine different attitudes towards immigration than those 
expressed by the Canadian Prime Minister Justin Trudeau and the US president Donald J. Trump. The following 
paper analyses migratory stocks and flows, economic situation, general well-being of both populations (as expressed 
e.g. world happiness report) and immigration policy to answer the question why last elections in both countries 
delivered as winners politicians with so remarkably contrasting views on immigration.



Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ - Abandoned Backyard? The Question of U.S. Leadership in Latin America

The aim of the presentation is to identify the priorities for Donald Trump administration policy toward Latin 
America. The issues such as struggling with transnational organized crime (including the problem of drug 
trafficking) and dealing with regional crisis (e.g. in Venezuela), will be analyzed. I will also examine the perspectives 
of collaboration with the regional most important partners: Brazil and Mexico. I will also try to answer the question 
whether the US is able to offer a plan of economic cooperation which could be attractive for the Latin American 
countries as an alternative to adopting the leadership of China in reinforcement of regional integration.

•  mgr Agnieszka Batko (Uniwersytet Jagielloński) - Reinforcing strategic interests in Northeast Asia – the role of 
the United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process

Despite maintaining the strategic presence in Northeast Asia, particularly in alliances with Japan and South Korea, 
the United States have so far demonstrated constraint towards undertaking actions with regards to the ongoing 
reconciliation process between the two states. The aim of the article is to establish the reasons of such restrained 
approach and determine whether it is being gradually transformed. The article will argue that the direct US 
engagement in the reconciliation process between Japan and South Korea is within the vital American interest 
and therefore the overall concept with regards to deepening ties between two allies in Northeast Asia should 
be transformed in Washington in order to enhance proactive policies. The analysis will focus on determining 
and assessing the approach of the U.S. government towards the Japan – South Korea reconciliation during the 
presidency of Barack Obama. The article will apply a variety of methods, including the discourse analysis, the 
document analysis and in-depth interviews with the representatives of the American governmental institutions.

•  mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications 
for the region and the world 

For the last two decades, the United States tended to increase its involvement on the African continent, either in the 
form of trade relations, military engagement or developmental assistance. The last form was especially important 
in regard to enormous challenges in the African countries, such as vast poverty, lack of education and health 
care, local conflicts and natural disasters. In addition, America has been perceived as a development model by 
many African leaders, still being number one despite growing China’s presence. America’s policy towards Africa 
under Trump Administration is still unclear and non-existent. However, some predictions can be drown from 
recent President Trump’s decisions and a budget blueprint document published by the White House. These suggest 
significant cuts to foreign aid and closing down several executive agencies, including the U.S. African Development 
Foundation, which supports development projects in thirty African countries. If these plans are implemented 
by the Trump Administration, it can bring deep changes to the U.S.-Africa relations, as well as Africa’s relations 
with other states, such as China. The question is how far Trump administration will go in its anti-Africa doctrine? 
Whether they attempt to change also trade relations and limit the agency of the AGOA? And what is the most 
important, what would be China’s reaction? 
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•  dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

The relations between the United States and Pakistan are overwhelmed with paradoxes and contradictions, but 
both states remain crucial points of reference in their respective geostrategic security agendas. These long-term 
strategic allies, and adversaries at the same time, continue to face many challenges in their bilateral relations, 
which seem to deteriorate under the administration of Donald Trump. The continuous US pressure on Pakistani 
establishment to tackle militancy and terrorist groups and at the same time enhanced Washington’s cooperation 
with India, Pakistan’s arch enemy, evoke wide criticism and growing apprehension in Islamabad. The aim of the 
paper is to analyze the US strategy in the region in the context of current security dynamics, with strong emphasis 
on future relations with Pakistan. Will President Trump’s South Asia “more pragmatic than idealistic” strategy 
bring any significant shift and new approach to the region? Several aspects will be taken into consideration: 
-domestic instability in Pakistan and its consequences regarding the relations with the US, -India-Pakistan conflict 
in American foreign policy, -Washington’s current strategy in Afghanistan, - The China aspect: will China replace 
United States as major ally of Pakistan at the cost of American strategic interests

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•  dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa

Teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa od momentu jej sformułowania uległa zmianom w porównaniu 
z pierwotną wersją z lat 80 XX w. Znajdując się pod wpływem konstruktywizmu, oraz w szczególności, poprzez 
włączenie jej do analizy bezpieczeństwa rozwijanej na przełomie XX i XXI wieku w ramach szkoły kopenhaskiej, 
wprowadzono odniesienie do (de)sekurytyzacji jako procesu spajającego kompleks na poziomie regionalnym. 
Jednocześnie teoria sekurytyzacji powstała jako koncepcja dająca ramy analizy głównie na poziomie państwowym. 
W późniejszym czasie wprowadzono pojęcie makrosekurytyzacji, a także pojawiały się próby analizy przez pryzmat 
organizacji regionalnych. Biorąc pod uwagę różnice występujące wśród badaczy a dotyczące tego, jak przebiega 
sekurytyzacja, interesującym zagadnieniem jest to, czy na poziomie regionalnym procesy te mogą być badane  
w oparciu o te same ramy analityczne. Stąd celem referatu będzie skoncentrowanie się na zagadnieniu sekurytyzacji 
w Teorii Regionalnych Kompleksów Bezpieczeństwa oraz próba odniesienia się do jej aplikowalności w analizie 
bezpieczeństwa regionalnego.

•  dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier – 
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym

Jef Haysmans wprowadził do badań nad bezpieczeństwem wiele istotnych tez i koncepcji, a wśród nich poszerzone 
i pogłębione rozumienie bezpieczeństwa, czyli tzw. thick signifer approach. Bezpieczeństwo jako „gruby znacznik” 
ma charakter zarówno referencyjny, odnoszący się do np. poczucia bezpieczeństwa sąsiadujących państw, jak  
i performatywny, ponieważ sami wciąż na nowo ustalamy naszą sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Rozumienie 
bezpieczeństwa zmienia się więc w zależności od sytuacji i odzwierciedla nasze postrzeganie samych siebie, relacje 
z naturą i z innymi istotami ludzkimi. Takie podejście do bezpieczeństwa wydaje się być naturalnym rozwinięciem 
dotychczasowych badań, odpowiada też pod wieloma względami zmieniającej się percepcji zjawisk związanych 
z bezpieczeństwem. Dlatego istotne byłoby przeanalizowanie na ile uzupełnia, wzbogaca czy stanowi dalszy tok 
rozwojowy koncepcji, w których szczególne znaczenie nadano kontekstowi regionalnemu. Przede wszystkim 
w odniesieniu do teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (O. Wæver, B. Buzan), w której każdy sektor 
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ujmowany jest jako rodzaj relacji społecznych. Dla Haysmansa treść bezpieczeństwa stanowi szczególny sposób 
uporządkowania tych relacji, w stosunku do siebie, natury i innych ludzi w ich konkretnym, dyskursywnym 
porządku. Ma to związek z charakterem określonej wspólnoty społecznej, dlatego teoria ta koresponduje również 
z koncepcjami M. Burnetta i E. Adlera, w których mamy wieloetapowy proces budowy wspólnoty bezpieczeństwa 
– aż do stworzenia nowego sposobu myślenia o sobie, innych, bezpieczeństwie. Dla Heysmanasa bezpieczeństwo 
nie jest konfiguracją czy formą, ale określonym sposobem myślenia, zespołem reguł, który definiuje praktyki 
bezpieczeństwa jako specyficzne dla danej społeczności i w danym czasie. Reasumując, treścią dociekań ma być 
ustalenie na ile koncepcje Haysmansa wspierają dotychczasowe ujęcia, czy są istotne w dalszym rozwoju badań nad 
bezpieczeństwem regionalnym i jakie jest ich ogólne znaczenie dla tych badań.

•  dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT

Wzrost potęgi ChRL w wielu aktorach stosunków międzynarodowych budzi obawy. Relacje chińsko-japońskie 
obarczone są trudnymi doświadczeniami historycznymi. Współcześnie zasadniczym problemem we wzajemnych 
stosunkach jest status wysp Senkaku/Diaoyu na Morzu Wschodniochińskim. Oba państwa z różnych perspektyw 
identyfikują ten spór jako jedno z istotnych zagrożeń dla swojego bezpieczeństwa (Białe Księgi ChRL i Japonii). 
Konsekwencją tego są spirala zbrojeń, pogarszające się relacje polityczne, a także zmiany w polityce obronnej 
Japonii. Coraz większa asertywność Chin i reakcje Japonii mogą prowadzić do dalszego wzrostu napięć.

•  dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie 
zarządzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?

Głównym celem jest analiza bezpieczeństwa energetycznego Europy w kontekście możliwości jego zapewnienia 
poprzez rozwój europejskiego (w ramach Unii Europejskiej) lub globalnego systemu zarządzania energią. 
Weryfikacji zostanie poddana teza o „regionalnym zwrocie” w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. 
Współcześnie bezpieczeństwo energetyczne stało się jednym z ważniejszych problemów z uwagi na rosnącą globalną 
współzależność energetyczną. Bezpieczeństwo energetyczne ma charakter kompleksowy, zawierając elementy, 
które nie były dawniej brane pod uwagę, jak ubóstwo energetyczne czy zmiany klimatyczne. Przejawem rosnącego 
znaczenia bezpieczeństwa energetycznego jest internacjonalizacja rynku energetycznego będąca rezultatem między 
innymi wzrostu znaczenia nowych konsumentów energii, co wpływa na rozwój nowej geopolityki energetycznej, 
ale także skutkuje zmienioną architekturą zarządzania energią. Problem międzynarodowego (globalnego bądź 
regionalnego) zarządzania energią jest relatywnie nowym zagadnieniem w ramach stosunków międzynarodowych 
i studiów nad globalnym zarządzaniem, jakkolwiek niektóre problemy były analizowane wcześniej w ramach 
neoliberalnego instytucjonalizmu. Zarządzanie energią to splot instytucji, organizacji i reżimów współistniejących 
na różnych poziomach i obejmujących zarówno podmioty państwowe, jak i niepaństwowe oraz hybrydy, jak sieci lub 
partnerstwa publiczno-prywatne. Stosowanie perspektywy międzynarodowego zarządzania do sfery energetycznej 
wynika z istotnych zmian związanych z przekonaniem, że państwa, z uwagi na złożony i transnarodowy charakter 
współczesnych wyzwań i zagrożeń energetycznych i klimatycznych, nie są w stanie samodzielnie stawić im czoła.

•  dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy 
mocarstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku.

Koncepcja „nowej zimnej wojny”, odnoszącą się do głębokiego kryzysu w stosunkach Rosji z mocarstwami 
zachodnimi związanego z agresywnymi działaniami militarnymi Kremla wobec Ukrainy (aneksji Krymu i wspierania 
prorosyjskich separatystów) - w ujęciach (m.in.) R. Legvolda, M. Kalba, S. Rosefielde, E. Lucasa - prowadzi do pytań 
konsekwencje sporu pomiędzy Rosją a obszarem euro-atlantyckim o podział stref wpływów (mających odejść 
do historii w erze pozimnowojennej) i normatywny wymiar polityki bezpieczeństwa (z uwzględnieniem ochrony 
praw człowieka i zasad demokracji). W analizach aren konfrontacji pomiędzy Rosją a mocarstwami zachodnimi 
doby XXI w. pomocne okazało się sformułowane przez K. Deutscha pojęcie wojen pośrednich („war by proxy”) 
tj. prowadzonych z pozycji rozstrzygania sporu międzynarodowego na terytorium państwa trzeciego, stosowane 
(m.in.) w odniesieniu do konfliktu ukraińskiego i wojny w Syrii. Perspektywa regionalna pozwala na dokładniejsze 
wyodrębnienie czynników kształtujących układ sił pomiędzy głównymi aktorami oraz podłoża spornych i zbieżnych 



interesów w ich relacjach doby „nowej zimnej wojny”, tj. w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej dawnej 
przynależności nowych państw NATO do radzieckiej strefy wpływów, dynamiki relacji wojskowych z USA (w tym 
rozmieszczenia elementów amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej), wzmacniania wschodniej flanki 
NATO oraz skutków sankcji USA i UE wymierzonych w Rosję.

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•  dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.

Celem referatu jest wskazanie efektów politycznych i ekonomicznych rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie  
w lipcu 2017 r. , które m. in zostały ujęte w dwóch wspólnych oświadczeniach dotyczących pogłębienia współpracy 
dwustronnej oraz diagnozy sytuacji międzynarodowej.

•  dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej

Subregion Azji Północno-Wschodniej obejmujący terytoria ladowe i morskie takich państwa jak: ChRL, Japonia, 
Mongolia, KRL-D, Republika Koreańska i Tajwan jest zróżnicowany politycznie, gospodarczo, społecznie 
i kulturowo. Zróżnicowanie to rodzi zarówno problemy, jak i wyzwania na drodze do caraz większego stopnia 
integracji dynamicznie rozwijajace sie tej części świata. Próba ich częściowego przybliżenia i analizy może pozwolic 
nam odpowiedzieć na niektórepytania: na jakim etapie znajduje sie obecna integracja?; jakie sa główne problemy, 
które hamuja jej tempo i czy można je rozwiązać?; jakie są i jakie mogą pojawić się wyzwania dla ściślejsze integracji 
w nadchodzących dekadach całego subregionu??

•  dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich

Międzynarodowy ruch turystyczny stanowi pole wymiany kulturowej, jest czynnikiem generującym przemiany 
społeczne, ma również ogromny potencjał ekonomiczny. I choć Europa przyciąga ponad połowę międzynarodowych 
turystów, to rejon Azji i Pacyfiku znajduje się na drugim miejscu, z udziałem 1/4 światowej turystyki 
międzynarodowej – a według prognoz Światowej Organizacji Turystyki ma on rosnąć nadal, głównie kosztem 
Europy. Kwestia promocji potencjału turystycznego państw azjatyckich nie jest niczym nowym, a w regionie już 
od kilkudziesięciu lat działa kilka ponadnarodowych instytucji zajmujących się przemysłem turystycznym, w tym  
w ramach ASEAN. Równolegle rządy azjatyckie prowadzą kampanie reklamujące turystykę w ich krajach, 
przyjmując różne strategie: od ekstensywnych, jak w Tajlandii czy Chinach, po elitarne, jak w Bhutanie. Celem 
referatu będzie porównanie wybranych strategii promocji turystyki na tle szerszych inicjatyw regionalnych.

•  dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-
Wschodnia w badaniach stosunków międzynarodowych

Azja Północno-Wschodnia jest w początkowym stadium rozwoju regionalizmu. W 1999 r. przywódcy Chin, 
Japonii oraz Korei Południowej spotkali się po raz pierwszy w tej (trójstronnej) konstelacji na obrzeżach organizacji 
ASEAN+3 (Association of Southeast Asian Nations; Stowarzyszenie Azji Południowo-Wschodniej plus Japonia, 
Chiny i Korea Południowa). Prawie dekadę później, w 2008 r., ówczesni przywódcy tych trzech państw spotkali się 
już w jednym z tych uczestniczących państw – w Japonii. Tym samym rozpoczął się proces budowania współpracy 
trójstronnej, uzupełniając regionalizm Azji Południowo-Wschodniej. W roku 2017, kiedy ASEAN obchodzi swoje 
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50-lecie, wciąż warto skierować wzrok ku północnej części Azji Wschodniej. Ważnym pytaniem jest, czy to co 
określamy mianem współpracy trójstronnej między Chinami, Japonią a Koreą to już regionalizm, biorąc pod 
uwagę fakt, iż ta organizacja określa się mianem „współpracy trójstronnej”, a nie „stowarzyszeniem Azji Północno-
Wschodniej”. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, referat ten bada mocne i słabe strony współpracy trójstronnej 
Chin, Korei i Japonii, mając na uwadze korzenie tej współpracy w ASEAN+3. Wnioski nie są monochromatyczne: 
z jednej strony uformowanie Sekretariatu Współpracy Trójstronnej (w 2011 r. w Korei) było wstępem do wielu 
projektów; z drugiej strony, relacje dwustronne są słabym punktem współpracy w podsystemie Azji Północno-
Wschodniej. Mimo tych ograniczeń, współpraca trójstronna otwiera w regionie nowe możliwości.

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe

„Intensywny rozwój chińskiej gospodarki oraz związane z tym wzrastające zapotrzebowanie na surowce energe-
tyczne skłania władze Chińskiej Republiki Ludowej do budowy stabilnej i zdywersyfikowanej sieci dostawców ropy 
naftowej oraz gazu. Jednym ze strategicznych partnerów Chin pozostaje Federacja Rosyjska, kraj o olbrzymim 
potencjale surowcowym. Współpraca pomiędzy państwami uległa szczególnej intensyfikacji w ostatnich latach, 
kiedy rosyjska gospodarka, oparta na eksporcie surowców, została znacząco osłabiona przez światowy kryzys go-
spodarczy oraz ochłodzenie stosunków z Zachodem. Nowe okoliczności wzmocniły chińską pozycję przetargową 
w negocjacjach z Rosją, czego wynikiem było m.in. podpisanie intratnych kontraktów. Niemniej jednak wielo-
płaszczyznowa współpraca jest korzystna dla obu podmiotów. Federacja Rosyjska czerpie zyski ze sprzedaży ropy 
naftowej oraz gazu i teoretycznie wzmacnia swoje położenie w relacjach z Unią Europejską. Chiny, dzięki dalszej 
dywersyfikacji importu nośników energii, nie tylko zapewniają sobie bezpieczeństwo energetyczne, ale także budu-
ją stabilną równowagę z Rosją, co pozwala im skupić uwagę na realizacji ambitnych planów budowania wpływów 
i zabezpieczania własnych interesów w Azji. Celem referatu jest przedstawienie chińsko-rosyjskiego partnerstwa 
surowcowego oraz implikacji wynikających z tej współpracy. Choć obydwa podmioty są beneficjentami licznych 
korzyści, to jednak ich relacje opierają się również na rywalizacji, co jest skutkiem dążeń obu państw do odgrywa-
nia znaczącej roli na arenie stosunków międzynarodowych.

•  Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
Węgiel australijski jest znaczącym czynnikiem kształtującym światową politykę energetyczną. 

Szczególne znaczenie zyskał w państwach azjatyckich. Jego rola w regionie Azji i Pacyfiku zostanie przedstawiona 
na podstawie trzech płaszczyzn: gospodarczej, społecznej i międzynarodowej. Pierwsza płaszczyzna, gospodarcza, 
będzie się skupiała na kwestiach finansowych – bilans zysków i strat dla poszczególnych państw w regionie. Zba-
dane zostaną wady i zalety wymiany handlowej australijsko-chińskiej. Druga płaszczyzna, społeczna, odpowie na 
pytania, czy ścisłe relacje przynoszą korzyści społeczeństwom wyżej wymienionych państw oraz czy są korzystne 
dla gospodarki i czy są akceptowane przez obywateli? W trzeciej płaszczyźnie, międzynarodowej, zostanie zapre-
zentowany wpływ węgla australijskiego w wymiarze globalnym i regionalnym. Wnioski zostaną przedstawione  
w oparciu o analizę danych statystycznych autorstwa podmiotów publicznych i prywatnych.

•  Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych 
systemów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii 
Europejskiej

Celem wystąpienia jest przedstawienie precedensowej umowy zawartej między rządami Niemiec i Danii 20 lipca 
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2016 roku oraz jej potencjalnego wpływu na rozwój rynku energetycznego Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie 
poddano prawne podstawy tego typu porozumień, procedura zawarcia oraz warunki korzystania. Zwrócono uwa-
gę na wyniki pilotażowych transgranicznych aukcji dla fotowoltaiki. Dokonano również próby prognozy rozwoju 
dalszej współpracy między państwami regionu w oparciu o aktualny mix energetyczny poszczególnych krajów. W 
kontekście wyżej wspomnianej umowy wskazano ponadto na możliwe pozytywne aspekty w zakresie ujednolice-
nia europejskiej bazy prawnej dla OZE oraz realizacji założeń ram klimatyczno-energetyczne do roku 2030.

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutanci:
•  dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
•  mgr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) 
•  dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński)
•  dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:
•  dr hab. Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Kraje iberyjskie w europejskim  
i iberoamerykańskim systemie komunikowania

Kraje iberyjskie stanowią ważne elementy zarówno europejskiego, jak i iberoamerykańskiego systemu 
komunikowania. Każdy z tych dwóch regionalnych systemów opiera się jednak na innych związkach. W przypadku 
europejskiego systemu komunikowania kraje iberyjskie (Hiszpania, Portugalia i być może wkrótce Katalonia, jako 
niezależne państwo) uczestniczą w regionalnym procesie integracji politycznej i ekonomicznej, czemu towarzyszą 
m.in. specyficzne procesy komunikowania międzynarodowego i unijna polityka medialna. W przypadku natomiast 
iberoamerykańskiego systemu komunikowania, Hiszpania i Portugalia ma postkolonialne związki z krajami 
Ameryki Łacińskiej, czego efektem jest m.in. wspólnota językowa i ekspansja biznesowa w branży medialnej. Kraje 
iberyjskie pozostają zatem doskonałym punktem wyjścia do porównania specyfiki dwóch regionalnych systemów 
komunikowania: europejskiego i iberoamerykańskiego - z uwględnieniem zjawiska glokalności. 

•  dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM - Media w Europie wobec populizmu - różnice postaw czy wspólny 
front?

Celem prezentacji jest ukazanie postaw dziennikarzy w państwach europejskich wobec zjawiska populizmu  
i populistycznych aktorów politycznych. Kluczowe pytania badawcze brzmią: czy media w Europie przyjmują 
wspólny front wobec narastającego zjawiska populizmu, czy istnieją wśród nich różne postawy? Czy różnice te 
wynikają z czynników narodowych, społeczno-politycznych i kulturowych (poziom makro), czy z czynników 
organizacyjnych, takich jak: typ własności, typ mediów, czy też orientacja polityczna, (poziom mezo)? Rozważania 
przeprowadzone zostaną w oparciu o przegląd badań zrealizowany na potrzeby Akcji COST IS 1308 „ Populist 
political communication in Europe...” oraz wyników badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego 
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projektu badawczego ”Election News in Europe: what is covered and how?” W analizie wykorzystana zostanie 
także koncepcja kultur dziennikarskich i wyniki badań nad rolami pełnionymi przez dziennikarzy w państwach 
europejskich w ramach (projekty: „Worlds of Journalism” oraz „Journalistic Role Performance Around the 
Globe”). Dzięki zebraniu danych z kilku obecnie realizowanych międzynarodowych projektów, możliwe stanie 
się uchwycenie aspektów wspólnych obecnie dla całego regionu, przy jednoczesnym ukazaniu istniejących różnic  
w analizowanym zakresie.

•  dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) - Zjawisko dyplomacji mediów w świetle wypowiedzi 
niemieckich dziennikarzy i polityków

Referat dotyczy opinii na temat roli mediów w międzynarodowym komunikowaniu politycznym na przykładzie 
dyskursu europejskiego i prezentuje wyniki wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w środowisku niemieckich 
dziennikarzy prasowych i polityków wszystkich szczebli.

•  prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or 
Networking?

The Polish case illustrates how a mid-size country in Europe attempts to impact the public opinion formation 
abroad while implementing soft power tools. Since 2004, when Poland joined the EU, the country has used public 
diplomacy to inform the world about its achievements. It is understood as a form of external political communication 
of governments conducted in cooperation with non-state actors to position the country internation¬ally. Poland’s 
public diplomacy has been strongly oriented on Europe and shaped by geopolitics. It integrated transmission 
and network models of communication. The Polish model reflects the relevance of public diplomacy domestic 
dimen¬sion and the focus on foreign politics on memory.

•  Jana Peterková, Ph.D. (University of Economics, Prague) - The Care of the Good Reputation of the Country – 
Czech and Slovak Visions and Attitudes

The care of the good reputation of the country became through the time one of hot topics in international relations. 
At the beginning of the 21st Century the post-communist states of Central Europe had some delays in this respect 
compared to Western Europe and other developed countries. The paper deals with the way in which two of the 
Central European countries, Czechia and Slovakia, dealt with this delay. Using the documentary analysis, text 
focuses on the development of the approach to public diplomacy, good image and presentation in conceptual 
attitude. The main interest is directed to the current development with a short excursion to important milestones 
of the previous period, which co-created conditions for the current state. The research framework is made up of 
strategies that articulate the role of public diplomacy for a given state, a network of actors involved, and, of course, 
the tools that are used to implement public diplomacy activities. Strategies are examined in a framework that 
focuses on the principles of approach, further on the institutional level, which defines the range of actors and, last 
but not least, also in the content level which deals with the themes and the ways of their processing.

Moderator: dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Damian 
Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dyskutant: mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) 

Referenci:
•  dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Morskie obszary 
chronione w regionie Morza Śródziemnego: wyzwania dla polityki UE
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Zalecenia Światowego Szczytu na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego z Johanesburga (2002) podkreślają 
konieczność nawiązywania współpracy „wszystkich” podmiotów na różnych poziomach zainteresowanych 
wdrażaniem rozwoju zrównoważonego, zwracając szczególną uwagę na udział ludności lokalnej w zarządzaniu 
zasobami naturalnymi. W tym kontekście także polityka ochrony środowiska morskiego nie ogranicza się już 
do samych państw. Odtąd ma obejmować różne grupy społeczne, zgodnie z naczelnym zaleceniem koncepcji 
rozwoju zrównoważonego, „myśleć globalnie, lecz działać lokalnie. Doprowadzić do uregulowania dostępu do 
odnawialnych zasobów naturalnych, podzielonych między aktorami środowiskowymi różnego szczebla wynika  
z potrzeby konieczności ich zachowania . Takie zarzadzanie środowiskiem morskim wymaga koordynacji 
organizacji, interesów prywatnych, wspólnotowych i publicznych. Morskie obszary chronione są modelem 
eksperymentalnym takiego sposobu koordynacji. Celem tego referatu jest analiza działań UE w zakresie budowy 
morskich obszarów chronionych w regionie Morza Śródziemnego

•  dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo morskie w regionie 
Morza Bałtyckiego: w poszukiwaniu wspólnego mianownika w XXI w.

Region Morza Bałtyckiego (RMB) jest przykładem tzw. regionalizmu morskiego i jako taki jest miejscem 
intensywnych interakcji pomiędzy aktorami stosunków międzynarodowych, wynikających z zespołu cech 
„genetycznych” tej formy regionalizmu. Po zakończeniu zimnej wojny interakcje te wiązały się z działaniami, 
dotyczącymi przeciwdziałania pozamilitarnym zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego. Wzrost znaczenia 
pozamilitarnych wyzwań i zagrożeń jest związany z procesem sekurytyzacji bezpieczeństwa. Pozamilitarne 
wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego mają charakter transgraniczny i dotyczą 
różnych płaszczyzn (m. in. ekonomicznej, ekologicznej i społecznej). Tym samym odzwierciedlają istotę koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Celem referatu jest analiza regionalnego wymiaru bezpieczeństwa morskiego w RMB 
ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji wspólnych wyzwań i priorytetów państw tworzących ten region.

•  dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny wymiar bezpieczeństwa 
w świetle koncepcji regionalizmu morskiego na przykładzie Arktyki

Celem wystąpienia jest dokonanie weryfikacji tezy, iż narastające wyzwania w sferze bezpieczeństwa morskiego 
stanowią istotną przesłankę procesów regionalizacji, a tym samym pośrednio przyczyniają się do redukcji napięć 
oraz konfliktów międzynarodowych.

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 
Referenci:
•  dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych) - Biała Księga: scenariusze przyszłości UE

Największe zagrożenia dla Unii Europejskiej obecnie to stagnacja gospodarcza i problem migracji. Europa była 
przyzwyczajona do spokoju wokół swych granic, teraz musi się przyzwyczaić do życia w niestabilności. Otoczona 
„pasem ognia” na południu, który zapłonął w wyniku „arabskiej wiosny”, narażona na pełzający konflikt na 
wschodniej granicy i nieprzewidywalne poczynania Rosji, w końcu zaniepokojona osłabieniem transatlantyckiej 
więzi ze Stanami Zjednoczonymi po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa, Unia Europejska zaczyna 
rozumieć, że musi dziś liczyć tylko na siebie i że jej los będzie zależał od wewnętrznej sprawności działania  
i znalezieniu odpowiedzi na wyzwania płynące z zewnątrz.
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•  dr Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Ewolucja tożsamości Unii 
Europejskiej w relacjach międzynarodowych

Celem referatu będzie analiza ewolucji tożsamosci Unii Europejskiej jako uczestnika relacji międzynarodowych. 
Zakłada się, iż ewolucja taka następuje od lat 50. XX wieku po czasy współczesne i nie jest procesem zakończonym. 
Głównymi czynnikami, jakie determinują treść unijnej tożsamości w s.m. są uwarnkowania zewnętrzne (zmiany  
w otoczeniu międzynarodowym), jak również czynniki wewnętrzne (dyskurs na temat oczekiwń wobec UE  
w s.m.) i środki oddziaływania międzynarodowego, jakimi ona dysponuje.

•  dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski) - UE globalnym graczem w XXI wieku? – wyzwania  
i perspektywy

Unia Europejska jako aktor międzynarodowy stoi przed zadaniem odpowiedzi na wyzwania o charakterze 
regionalnym i globalnym (procesy narastającej radykalizacji, niestabilne sąsiedztwo, migracje, terroryzm). 
Globalna Strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (2016) powstała jako odpowiedź na 
potrzebę silnej Europy w dobie kryzysów. Jednak efektywność działań zewnętrznych UE wymaga wewnętrznej 
spójności w podejmowanych decyzjach. Niniejszy referat podejmuje następujące pytania badawcze: w jakim 
stopniu Globalna strategia może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania UE w przedstawianie globalnych 
rozwiązań dla różnego typu wyzwań międzynarodowych? Czy aktualne wyzwania wewnętrzne dla UE, takie jak 
Brexit mają wpływ na skuteczność działań UE jako aktora międzynarodowego? Jakie są wyzwania instytucjonalne 
dla zwiększenia efektywności UE na scenie globalnej?

•  prof. dr hab. Dariusz Popławski (Uniwersytet Warszawski) - Państwa neutralne i bezaliansowe Unii Europejskiej 
wobec aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa w Europie 

Na początku XXI w. Austria, Finlandia, Irlandia i Szwecja zadeklarowały ostateczne porzucenie zasad tradycyjnej 
neutralności na rzecz bezaliansowości, która została uznana jako koncepcja „postneutralności” w Unii Europejskiej. 
W praktyce polityki bezpieczeństwa tych państw oznacza to sprowadzenie bezaliansowości do nieuczestniczenia 
w sojuszu wojskowym oraz nie wykluczania możliwości udziału w hipotetycznym konflikcie zbrojnym, w którym 
zaangażowana byłaby Unia Europejska. Wobec pojawiających się nowych zagrożeń bezpieczeństwa w Europie 
aktualne stają się pytania: czy państwa bezaliansowe korzystając ze zgromadzonego „kapitału zaufania” w zakresie 
bezstronności , nadal mogą przyczyniać się do ich redukcji oraz czy są w stanie są w stanie dokonać dalszej 
modyfikacji swoich ról międzynarodowych w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa?



Moderator: dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Referenci:
•  dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) - Między soft power a zagrożeniem normatywnym: dyfuzja 
instytucjonalna w wymiarze międzynarodowym

Główny cel badawczy ma charakter teoretyczny: jest to budowa modelu teoretycznego wyjaśniającego,  
w jaki sposób obcy wzorzec instytucjonalny przestaje być  postrzegany jako zagrożenie normatywne i staje się 
na tyle atrakcyjny,  że aktorzy zaczynają  dąż y ć do jego imitacji (zaczyna działać soft power ). Opierając się na 
badaniach dotyczących imitacji wzorców instytucjonalnych, jaka zachodzi między państwami, ten projekt nie tylko 
analizuje opisane wyżejzjawiska, ale rownież wypełnia z perspek tywy nauki o stosunkach międzynarodowych  
istniejącą lukę teoretyczną pomiędzy  pojęciami  zagro ż enia normatyw nego oraz soft power . Poboczny cel 
badawczy ma charakter empiryczny : mimo,  że istnieje bogata literatura dotycząca Chin i ich historii, stosunkowo 
niewiele napisano na temat chińskiej edukacji, a istniejące analizy rzadko są  rygorystycznie przeprowadzone  
i teoretycznie umocowane w badaniach instytucjonalnych. Mój drugorzędny cel badawczy to analiza transformacji 
chińskich  instytucji edukacyjnych  pomiędzy  latami 1840,  gdy  pierwsze  szkoły zachodniego typu zostały założone  
w Chinach, i latami 1990, gdy Deng Xia oping rozpoczął  szeroko zakrojone reformy edukacji, w wyniku których 
wprowadzono liczne zmiany instytucjonalne na wzór zachodni.

•  dr hab. Dariusz Kondrakiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Parametry zmiany systemu 
międzynarodowego 

Celem artykułu będzie omówienie głównych parametrów zmiany systemu międzynarodowego w aspekcie 
przedmiotowym, podmiotowym, strukturalnym i funkcjonalnym. Dwa pierwsze grupy mają charakter 
podstawowy i generują procesy zmian zachodzących w stosunkach międzynarodowych, wpływając na kształt  
i funkcjonowanie wyłaniającego się nowego ładu międzynarodowego.

•  dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski) - Koncert mocarstw - kolektywny moderator 
ciągłości i zmiany systemu europejskiego w XVIII-XIX w. Implikacje dla współczesności

•  dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Ciągłość i zmiana w pozimnowojennej polityce 
odstraszania USA wobec przeobrażeń systemowych drugiego wieku nuklearnego: główne wyzwania regionalne 
ery post-ABM

Redukcje arsenałów nuklearnych USA i ZSRR-Rosji po zimnej wojnie oznaczały względne osłabienie znaczenia 
czynnika nuklearnego w relacjach światowych oraz regionalnych. Niemniej, broń nuklearna pozostała niezwykle 
istotnym narzędziem polityki międzynarodowej nie tylko głównych mocarstw (na co wskazywał przykład 
programów atomowych Iranu i Korei Północnej). Poza gronem dawnych i najsilniejszych potęg instrument 
oddziaływania zewnętrznego w postaci zdolności nuklearnych po zimnej wojnie ukazał swoje znaczenie w rękach 
państw o mniejszym znaczeniu i tych zabiegających o pozycję mocarstwa regionalnego. W polityce USA koniec 
systemu dwubiegunowego oznaczał przesunięcie punktu ciężkości założeń obronnych oraz doktryn odstraszania 
na poziom regionalny, na Waszyngton dostrzegał zagrożenie w postaci państw niedemokratycznych sięgających  
w regionach po hegemonię przy pomocy broni masowego rażenia. Nowe założenia polityki odstraszania budowane 
przez USA w odniesieniu do szerszej gamy możliwych przeciwników niż w okresie rywalizacji z ZSRR (głównie na 
szczeblu regionalnym, w tym nie tylko państw, ale i aktorów niepaństwowych) wymagały modernizacji koncepcji 
triady strategicznej poprzez rozbudowanie jej komponentów konwencjonalnych. W realiach „drugiego wieku 
nuklearnego”, cechującego się większą liczbą uczestników rywalizacji nuklearnej przy mniejszym stanie arsenałów, 
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USA usiłowały dobrać narzędzia odstraszania do bardziej zróżnicowanych form zagrożeń i potencjałów adwersarzy, 
co uwidaczniało zmianę doktrynalną wobec założeń zimnowojennych, dążących do powszechnej skuteczności 
przyjętych ram odstraszania strategicznego i taktycznego.

•  dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska (Uniwersytet Warszawski) - Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej 
Hiszpanii doby transición

Przedmiotem referatu będzie analiza wizji hiszpańskiej polityki zagranicznej trzech premierów po śmierci Franco 
(elementy ciągłości i zmiany). Ukazana zostanie również ewolucja wybranych relacji dwustronnych, a także proces 
przystępowania do NATO, Rady Europy oraz Wspólnot Europejskich

Moderator: dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS
Dyskutant: dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  dr hab. Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Regionalizm wielobiegunowy Saul’a B. Cohen’a jako 
matryca wyjaśniająca

W pierwszej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku amerykański geograf Saul Bernard Cohen zaproponował 
kłócącą się z ówczesnym, bipolarnym podejściem do rzeczywistości międzynarodowej koncepcję, wedle której 
naturalny podział Świata opiera się na instnieniu obektywnej, mobilnej hierarchii jednostek geostrategicznych  
i geopolitycznych, który to układ mimo zakłóceń naturalnie zmierza do równowagi. Teoria ta nazwana 
regionalizmem wielobiegunowym podważała kanony ówczesnej polityki dwublokowej wskazując na to, iż charakter 
nawet najmniejszej jednostki układu ksztłtuje znacznie szerszy zbiór czynników aniżeli tylko logika zimnowojennej 
rywalizacji. Dlatego też, mimo swej rozpoznawalności, nie była ona ówcześnie zbyt popularna czy przez polityków 
doceniana. Także świat naukowy ganił jej autora za zbytnią deskryptywność i brak właściwości wyjaśniająco - 
prognostycznej. Niemniej jednak, szczególnie po upadku bloku wschodniego stała się niezwykle użyteczna dla 
porządkowania naukowej refleksji nad zjawiskiem zmiany w systemie międzynarodowym na każdym z poziomów 
analizy („macro-, middle-, micro-, levels”). W tym kontekście podejście Cohen’a wymaga zatem refleksji nad: 
a) rzeczywistym, naukowym czy quasi-naukowym, charakterem wiadomej koncepcji, 
b) możliwościami jej praktycznej aplikacji (geopolityka i geostrategia, polityka zagraniczna państw; polityka 
wewnętrzna organizacji międzynarodowych) oraz 
c) aktualnością w erze postępującej globalizacji.

•  dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS - Hierarchiczność regionalizacji świata na przykładzie koncepcji World 
Unified Territorial System (WUTS)

Regiony międzynarodowe wyróżniane są przez różnych autorów ze względu na różne kryteria, ale zazwyczaj 
dokonywana regionalizacja świata wykazuje cechę hierarchiczności. Oznacza to, że istnieją regiony różnego 
szczebla (rzędu), a regiony wyższego szczebla zawierają w sobie regiony niższego szczebla. Interesującą koncepcję 
takiego stopniowania podziału świata stanowi World Unified Territorial System (WUTS) stworzony w 2006 roku 
w ramach pierwszej edycji unijnego programu ESPON. Koncepcja ta nawiązuje w swoim założeniu do podziału 
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) stosowanego przez Unię Europejską. Celem wystąpienia 
jest krytyczna analiza tej koncepcji, w ramach której wyodrębniono 6 hierarchicznych poziomów, gdzie poziomem 
najniższym są pojedyncze państwa, najwyższym cały glob, a pomiędzy nimi istnieją mikroregiony, mezoregiony, 
makroregiony i regiony globalne.
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•  dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Region Arktyki i jego granice  
w kontekście zmian klimatu

Arktyka z perspektywy stosunków międzynarodowych to terytorium pod wieloma względami wyjątkowe.  
W zasadzie trudno powiedzieć czy, a jeżeli tak – to od kiedy obszar ten można uznać za region międzynarodowy. 
Co więcej, pojawiają się wątpliwości, jakie są jego granice, a dokładniej, gdzie przebiega jego południowa granica? 
Pomimo, iż Arktyka z fizyczno-geograficznego punktu widzenia to głównie obszar morski, to mając na uwadze 
nadal występującą pokrywę lodową na Oceanie Arktycznym, trudno Arktykę uznawać za w pełni funkcjonalny 
region morski. Z drugiej strony region Arktyki to obszar współpracy ośmiu państw, które same siebie określiły 
mianem państw arktycznych i stworzyły regionalne forum kooperacji – Radę Arktyczną. Aktualnie, w dobie zmian 
klimatu pojawiają się na Dalekiej Północy nowe dylematy dotyczące kształtu i statusu tego regionu, na przykład 
przebiegu jego granicy w ujęciu klimatyczno-ekologicznym czy też tworzenia regionalnych reżimów pośrednio 
tworzących bariery w dostępie do tej części świata podmiotom pochodzącym spoza niej.

•  mgr Ewelina Morawska (Uniwersytet Jagielloński) - Azja Centralna czy Azja Środkowa? Problem definiowania  
i nazewnictwa regionu w polskiej nauce

Badając region tzn. pięciu „stanów (tj. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan) można 
w literaturze polskiej spotkać dwa określenia - „Azja Centralna” i „Azja Środkowa”. Celem wystąpienia jest 
przedstawienie problemu nazewnictwa i definiowania regionu. Omówione zostaną również różnice kryjące się 
pod oboma pojęciami. 

•  mgr Wojciech Szczerbowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Strategie arktyczne Państw Arktycznych a kategoria 
budowania regionu

Celem niniejszej prezentacji jest zbadanie szeroko rozumianej kategorii budowania regionu (ang. region–
building) w strategiach arktycznych Państw Arktycznych. Ponadto, w toku analizy zostanie podjęta próba 
określenia, jakie ma to przełożenie, w warstwie politycznej, na proces kształtowania się regionu, zachodzący  
w stosunkach międzynarodowych w Arktyce. Głównymi metodami użytymi w badaniach są metody jakościowe. 
W ujęciu hermeneutycznym, ich egzemplifikacją jest analiza dyskursu kategorii budowania regionu w strategiach 
arktycznych. Następnie, zgromadzony materiał badawczy i dane empiryczne zostanie kontekstualizowany dla 
potrzeby określenia, jakie przełożenie w warstwie politycznej mają treści zawarte w owych strategiach na proces 
kształtowania się regionu. W pracy zastosowana zostanie perspektywa społecznego konstruktywizmu w ujęciu 
klasycznym (wendtowskim), osadzonego na gruncie teorii stosunków międzynarodowych. Analiza strategii 
arktycznych pod kątem kategorii budowania regionu, przynosi rozpoznanie definiowanej woli państw do działania 
w regionalnym systemie międzynarodowym. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą zostać użyte do deskrypcji  
i eksplanacji powyższej kategorii, co pozwoli na lepsze zrozumienie istoty rozwoju stosunków międzynarodowych 
w Arktyce. Operacjonalizacja analizy dyskursu oraz włączenie perspektywy społecznego konstruktywizmu, 
ponadto zapewni spojrzenie w szerokim, regionalnym kontekście na te stosunki. Przedstawiane tutaj studium 
przypadku ma charakter eksploracyjny z możliwością definiowania ogólnych pytań i hipotez do dalszych badań.

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB 
Dyskutant: dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Referenci:
•  dr hab. Adriana Łukaszewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) - Are we seeing a new Iran-Qatar alliance in the 
Gulf region? Long-term implications of Qatar-GCC crisis for the regional and global stability
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All analysts of political science accept existence of fragile bipolar- Shia- Sunni status quo in the Gulf region. The 
main actors in this status quo are Saudi Arabia and Iran. Both countries compete with each other, trying to build 
their own alliances. Saudi Arabia plays a key role in (mostly)Sunni- GCC group, while Iran strengthens its influence 
in Iraq, Syria or Yemen. This fragile Sunni-Shia status quo was rapidly destabilized by the conflict within GCC 
countries group and imposing economic and political sanctions on Qatar by Saudi Arabia, UAE and Bahrain (and 
Egypt from outside of GCC). This fact created a new political situation and a special opportunity for Iran to initiate 
closer than it used to be relationships with Qatar or even- to build a Shia bridge from Iran directly to the Arab 
Peninsula. If it happens we will be witnesses of the collapse of regional Shia-Sunni status quo leading to further 
destabilization of the Middle East region.

•  dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB - Iran and GCC States relations in the context of war in Syria

Aim of my paper is to explain Iran’s behaviour in the MIddle East in the context of political crisis in the Gulf. The 
specific and tense Saudi-Iranian relations are to be researched with the meaning and role of Qatar in the face of 
economic blockade leaded by some Arab states this year. In this paper Author explains dimensions of Iranian-
Saudi relations and Iranian policy in GCC in relation to the war in Syria.

•  dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański) - Regionalism and integration” in the Persian Gulf – between 
theory and practice

Arab states of the Persian Gulf have all attributes needed them to be more integrated – common culture, history, 
geographical proximity. In the history even the greatest powers were suit to others to group into a larger entities 
in order to manage globalization and the fierce of competition in brings. Meanwhile Arab states lead their policies 
more individual than collectively trying to face the external pressure, domestic challenges and emerging risks 
by their own, particular way. This will not help them to build a region in times when inter-regional connections 
are stronger then anytime before. Potential integration could increase a human development level and national 
security. The lack of integration has caused the development efforts to falter in the past, and will falter in the future, 
if this will not change. The aim of the presentation is to show examples of theoretical processes and its outcomes 
as a part of integration and disintegration in the Persian Gulf, focusing on the Gulf Cooperation, which as an 
institution was created to unified these states and standardize their politics.

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr Anna Maria Wyrwisz (Uniwersytet Jagielloński) - Amerykański moralizm, holenderski pragmatyzm,  
a trwałość wspólnoty interesów

W opisie panelu „Międzyregionalny dialog między USA i UE” wskazano na proces ewoluowania relacji 
transatlantyckich w ostatnich latach czy sferach współpracy najważniejszych dla obu stron. Stany Zjednoczone od 
początków państwowości łączyły z Holandią bardzo dobre relacje oparte na wspólnocie interesów i celów, a także 
podobieństwie kulturowym. Obecnie do najważniejszych sfer współpracy Stanów Zjednoczonych i Holandii należą 
między innymi NATO, walka z terroryzmem, polityka narkotykowa oraz zagadnienia ochrony środowiska czy 
gospodarki wodnej. Szczególnie ta ostatnia sfera może nawiązywać do słów: „myśleć globalnie, działać lokalnie”. 
Ponadto, rozwiązania w sferze polityki społecznej Holandii, dotyczące depenalizacji posiadania narkotyków, 
aborcji, eutanazji, prostytucji oraz legalizacji małżeństw homoseksualnych, mogą być punktem odniesienia 
wobec zmian zachodzących w niektórych z tych sfer czy debat mających na celu niedopuszczenia do zmian  
w USA. Pomimo zbieżności czy rozbieżności w ideach, kwestia wspólnych interesów jest kategorią decydującą  
o charakterze stosunków amerykańsko-holenderskich. 
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•  dr Magdalena Góra (Uniwersytet Jagielloński) - W poszukiwaniu zewnętrznej legitymizacji. Zaangażowanie UE 
w jej najbliższym otoczeniu w oczach amerykańskich aktorów politycznych

Głównym celem referatu jest odpowiedź na pytanie, jak zaangażowanie UE w jej najbliższym sąsiedztwie,  
a zwłaszcza Europejska Polityka Sąsiedzka, jest postrzegane przez amerykańskich aktorów politycznych. Jakie 
aspekty działań UE są oceniane pozytywnie, a co wzbudza największe kontrowersje? Jak jest widziana z perspektywy 
Waszyngtonu przyszłość zaangażowania UE w jej najbliższym sąsiedztwie. Szczególna uwaga poświęcona będzie 
kluczowym wyzwaniom, którym UE stawia czoła w ostatnich latach – kryzysowi ukraińskiemu i migracyjnemu. 
Analiza koncentruje się na zewnętrznej legitymizacji działań UE przez amerykańskich aktorów politycznych. Stany 
Zjednoczone są najistotniejszym aktorem międzynarodowym, którego opinie na temat aktywności UE w istotny 
sposób wpływają na jej działania. Studium opiera się na na wywiadach przeprowadzonych z ekspertami i aktorami 
politycznymi zaangażowanymi w tworzenie amerykańskiej polityki zagranicznej w 2015 i 2016 roku.

•  mgr Anna Pruska (Uniwersytet Jagielloński) - Raje podatkowe na zachodniej półkuli jako instrument konkurencji 
Stanów Zjednoczonych z europejską i brytyjsko-centryczną strefą rajów podatkowych na rynkach finansowych

Raje podatkowe zorganizowane są w ramach trzech obszarów wpływów. Największym jest obszar oparty na byłym 
Imperium Brytyjskim z centrum w Londynie, co umożliwia Wielkiej Brytanii wywieranie wpływu ekonomicznego 
nad terytorium, nad którym „nigdy nie zachodzi słońce”, drugi stanowią europejskie raje podatkowe, w tym państwa 
takie jak Austria, Belgia, Królestwo Niderlandów, Księstwo Monako, Liechtenstein, Luksemburg, Szwajcaria oraz 
Węgry. Trzecim obszarem stały się raje podatkowe skupione wokół Nowego Jorku, drugiego po Londynie centrum 
finansowego świata.

•  dr Agnieszka Czubik (Uniwersytet Jagielloński) - „Privacy Shield” - nowa platforma współpracy pomiędzy UE  
a USA w zakresie ochrony danych osobowych

Po wyroku w sprawie Maxilian Schrems v. Komisarz ds. Ochrony Danych z dnia 6 października 2015 r. w relacjach 
Unia Europejska – Stany Zjednoczone zaistniała niepewność w odniesieniu do transatlantyckiego przekazywania 
danych osobowych. Wyrok unieważnił bowiem decyzje Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (tzw. zasady „bezpiecznej 
przystani”), natomiast brak było nowych regulacji w tym zakresie. Państwa członkowskie i instytucje europejskie 
ponownie otwarły dyskusję z władzami Stanów Zjednoczonych w celu znalezienia rozwiązań politycznych, prawnych 
i technicznych umożliwiających przekazywanie danych osobowych. W efekcie tych działań przyjęto w dniu 12 lipca 
2016 r. decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250. W referacie omówione zostaną cele nowowprowadzonych 
rozwiązań, które zapewnić mają lepszą ochronę danych osobowych Europejczyków oraz jasne zasady obowiązujące 
przedsiębiorców, a także działanie „Tarczy Prywatności” oparte na systemie samocertyfikacji. Wskazane zostaną 
zobowiązania podmiotów amerykańskich, które wyraziły wolę przestrzegania zbioru zasad ramowych Tarczy  
i zasad uzupełniających wydanych przez Departament Handlu USA. Podjęta zostanie także próba oceny realizacji 
podjętych przez Stany Zjednoczone zobowiązań.

•  dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW - Zarządzanie ryzykiem w dobie sojuszniczej niepewności – (How American 
allies manage enhanced risk in the alliance relations with Trump’s America)

Od dnia inauguracji prezydenta Trumpa amerykańscy sojusznicy na wyścigi starają się zająć pozycję dającą 
poczucie bezpieczeństwa w relacji z USA. Przyzwyczajenia z poprzednich lat zdają się nie pasować do nowych 
realiów tworzonych przez pełne emocji tweety, zwięzłe riposty z konferencji prasowych oraz zapowiedzi działań 
mieszczących się między Armagedonem a miłością. Nowe realia waszyngtońskie nadały nowe znaczenie pojęciu 
ryzyka w sojuszach międzynarodowych. Dla Państw Europy Środkowej znajdującej się w przestrzeni między 
„starym zachodem” i Rosją jest to sytuacja szczególnie trudna. NATO jako gwarant stabilności zdaje się tracić na 
znaczeniu stąd amerykańscy sojusznicy starają się minimalizować ryzyko poprzez tworzenie relacji bilateralnych. 
Do tej pory ryzyko wiązane było przede wszystkim z relacjami między adwersarzami, po 20.01.2017 zarządzanie 
ryzykiem stało się integralną częścią relacji sojuszniczych w stopniu dotąd niespotykanym. Każdy kraj stara się je 
zminimalizować by móc przewidywać przyszłość w stopniu koniecznym dla zachowania bezpieczeństwa. W tym 
kontekście podwyższonego ryzyka, odczytywanie sygnałów z Waszyngtonu i ich wysyłanie stało się nową formą 



poszukiwania pewności w relacjach z USA. Niniejsza praca stanowi analizę sygnałów płynących z Waszyngtonu 
Donalda Trumpa i sposobów radzenia sobie z nimi w Polsce (a także w ograniczonym stopniu w i innych państwach 
sojuszniczych). Nie jest to próba tworzenia ani modelu ani teorii lecz co najwyżej porządkowania chaosu – na 
obecnym etapie prac formą ćwiczenia intelektu w oczekiwaniu na dalsze wydarzenia na linii Waszyngton – 
sojusznicy. 

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ - Subregion Indochin

Celem wypowiedzi będzie przedstawienie specyfiki subregionu Indochin (Kambodża, Laso Wietnam)  
w odniesieniu do większej całości regionu Azji Południowo-Wschodniej. Zwrócona będzie uwaga na te wszystkie 
czynniki, które sprzyjają integracji subregionu oraz te, które stanowią przeszkodę na drodze do głębszej integracji. 
Omówione zostaną, wśród tych czynników, nie tylko wspólne cechy cywilizacyjne, uwarunkowania historyczne, 
ale i cele polityczne państw subregionu w tym relacje z mocarstwami operującymi w Azji Wschodniej.  

•  dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki) - Starania Japonii o instytucjonalizację regionalnego systemu 
bezpieczeństwa za rządów premiera Abe w Japonii

Program nuklearny Korei Północnej oraz wzrost asertywności Chin na Morzu Wschodniochińskim są postrzegane 
jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Japonii. Celem referatu będzie analiza roli, jaką czynnik 
północnokoreański i chiński odegrały w zabiegach rządu w Tokio o instytucjonalizację systemu bezpieczeństwa 
w regionie Azji-Pacyfiku. Szczególny nacisk zostanie położony na poglądy polityczne i strategie międzynarodowe 
premiera Abe Shinzō zarówno za jego pierwszej, jak i drugiej kadencji. O ile w latach 2006-2007 rząd w Tokio 
podkreślał znaczenie działań ponadregionalnych spod znaku „dyplomacji opartej na wartościach”, o tyle od 2012 
roku w większym stopniu zintensyfikował starania o instytucjonalizację bilateralnej i multilateralnej współpracy  
z wybranymi państwami Azji-Pacyfiku, takimi jak USA, Indie, Australia czy państwa ASEAN. W referacie zostaną 
przeanalizowane międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe czynniki stojące za ową zmianą, np. pozycja Abe w Partii 
Liberalno-Demokratycznej, zmiana w równowadze sił w regionie czy ewolucja polityki USA.

•  mgr Michał Rekowski (Uniwersytet Jagielloński) - Role sił zbrojnych w polityce w Azji Południowo-wschodniej 
w świetle teorii stosunków cywilno-wojskowych 

W ciągu lat 50. i 60., w celu zrozumienia fenomenu rosnącej liczby przewrotów wojskowych w krajach 
zdekolonizowanych, literatura nauk politycznych rozwinęła dziedzinę badań zajmującą się polityczną rolą sił 
zbrojnych, określaną mianem teorii stosunków cywilno-wojskowych. Prace badaczy takich jak Samuel Huntington, 
Morris Janowitz, Samuel Finer czy Amos Perlmutter poszukiwały spójnej teorii wyjaśniającej zjawisko wojskowych 
interwencji w sferę polityczną, formułując pojęcia i obserwacje, które na stałe weszły do kanonu nauk społecznych. 
W najnowszej historii wielu państw Azji Południowo-wschodniej, takich jak Indonezja, Birma czy Tajlandia, siły 
zbrojne wielokrotnie występowały jako najsilniejszy aktor polityczny, dominując i kontrolując proces polityczny. 
Poszczególne przypadki odróżnia jednak funkcja jaką siły zbrojne pełnią w systemie politycznym danego państwa. 
Celem proponowanego referatu, jest wykorzystanie narzędzi z zakresu klasycznej teorii stosunków cywilno-
wojskowych do analizy politycznej roli jaką odegrały i wciąż odgrywają siły zbrojne w wybranych państwach Azji 
Południowo-wschodniej, oraz próba wskazania konsekwencji tego zjawiska dla rozwoju społeczno-politycznego 
regionu.
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•  mgr Paweł Soja (Uniwersytet Jagielloński) - Współpraca regionalna w ramach grupy CLMV wobec wyzwań 
integracji ASEAN

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) to obecnie najważniejsza i najlepiej rozwinięta 
pod względem strukturalnym organizacja regionalna na kontynencie azjatyckim. Stanowi ona spełnienie idei 
„jednej Azji Południowo-Wschodniej”, która od przeszło pół wieku pozostaje naczelnym imperatywem działania 
kolejnych generacji południowoazjatyckich polityków i dyplomatów. Osiągnięcie tego celu oraz geograficzną 
spójność zapewniło ASEAN przyjęcie w latach 90. XX w. nowych krajów członkowskich z tzw. grupy CLMV, 
w skład której wchodzą Kambodża, Laos, Mjanma i Wietnam. Ze względu na uwarunkowania historyczne, 
zróżnicowany względem wspólnoty potencjał gospodarczy i polityczny oraz ukształtowane pod skrzydłami 
autorytarnych rządów społeczeństwa akcesja państw CLMV wymagała przygotowania specjalnej agendy 
odpowiadającej ich możliwościom integracyjnym. Po latach w dyskursie politycznym i akademickim nadal 
używa się tego zbiorczego skrótu, podkreślając tym samym odmienność obszaru od reszty Stowarzyszenia. Celem 
referatu jest przedstawienie obrazu współpracy pomiędzy podmiotami konstytuującymi CLMV ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu międzyrządowego (Szczyty CLMV, spotkania ministerialne etc.) oraz ich kontaktów  
z innymi aktorami poza macierzystym ugrupowaniem. Należy przy tym zastanowić się, jak działania podejmowane 
w ramach tej formy kooperacji uzupełniają agendę ASEAN i czy przy uwzględnieniu wszelkich podobieństw  
i różnic między zaangażowanymi państwami można w tym przypadku mówić o swego rodzaju regionalizmie bądź 
subregionalizmie ewoluującym wewnątrz większej całości.

Moderator: dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Myśleć lokalnie działać globalnie - 
„dyplomacja” aktorów subpaństwowych

Aktorzy subpaństwowi przechodzą proces repozycjonowania się w postwestfalskim porządku międzynarodowym: 
z przedmiotu zarządzania do budowy własnej podmiotowości w tym zakresie. W tym celu coraz intensywniej 
sięgają po mechanizmy i instrumenty, pozostające do niedawna w wyłącznej gestii państwa. Realizują podstawowe 
funkcje dyplomatyczne: negocjacji, reprezentacji, efektywnej komunikacji, zbierania i analizowania informacji.
Ich formalne kompetencje są wyznaczane ramami konstytucyjnymi lub ustawowymi, a kompetencje faktyczne 
– ich potencjałem ekonomicznym, politycznym czy kulturowym. Niektórzy z nich ustanowili własny aparat 
organizacyjny w celu planowania, implementacji i ewaluacji swojej polityki zewnętrznej i „dyplomacji”, stanowiący 
swoisty odpowiednik aparatu dyplomatycznego państwa. Działania „dyplomatyczne” aktorów subpaństwowych 
dotyczą w przeważającej mierze obszarów z zakresu tzw. niskiej polityki: kultury, współpracy rozwojowej, ochrony 
środowiska czy rozwoju regionalnego. Ich aktywność międzynarodowa zawsze jest kwestią „wrażliwą” dla państw, 
ponieważ może utrudniać artykułowanie spójnej polityki zagranicznej.

•  dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski) - Polityka zagraniczna a region w teoriach

Celem referatu będzie zasygnalizowanie w jaki sposób poszczególne podejścia teoretyczne wyjaśniają znaczenie 
regionu w polityce zagranicznej państwa oraz próba poszukania odpowiedzi na pytanie czy tak redukcjonistyczne 
podejście pozostaje w zgodzie z postulatem pragmatyzmu dominującym w nauce o stosunkach międzynarodowych. 
Dokonany zostanie krytyczny przegląd poszczególnych nurtów w kontekście współpracy regionalnej, który  
w zamyśle, winien zbliżyć autorkę do odpowiedzi o przydatność każdego z nich. Region ujmowany będzie 
zarówno jako płaszczyzna wspólnych jak i sprzecznych interesów z jednej strony, natomiast z drugiej jako 
zinstytucjonalizowana forma współpracy lub jedynie przestrzeń fizycznego sąsiedztwa.
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•  dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Geoekonomiczne znaczenie Arktyki w polityce 
zagranicznej Rosji - wyzwania metodologiczne

Arktyka jest bardzo ważnym regionem w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej z uwagi na swój wielowymiarowy 
potencjał, m.in surowcowy, militarny. Referat będzie się skupiał na przedstawieniu propozycji badawczych 
zagadnienia Arktyki w polityce zagranicznej Rosji. Pojęciami, które, zdaniem autora, mają szczególne zastosowanie 
w odniesieniu do tego regionu jest geoekonomia, ekonomizacja polityki zagranicznej państwa. W referacie zostanie 
omówiony także problem relacji celów gospodarczych i politycznych w polityce zagranicznej Rosji na przykładzie 
Arktyki.

•  dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr - Dyplomacja diaspor

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wstępnych wyników analizy dyplomacji diaspor, będącej ważnym 
narzędziem dyplomacji publicznej. Dyplomację diaspor postrzegam jako działalność społeczności etnicznych, 
narodowych, migrantów, którzy utrzymują kontakt z ojczyzną lub czują więź z ojczyzną bądź krajem pochodzenia 
ich przodków oraz działają na rzecz swoich społeczności w kraju, w którym mieszkają. Celem aktywności tych 
grup jest z jednej strony wzmocnienie pozycji w swojej nowej ojczyźnie, zagwarantowanie podstawowych praw,  
w tym prawa do komunikacji. Z drugiej strony jest to także wzmocnienie/poprawa wizerunku kraju pochodzenia, 
promocja kultury oraz współpraca z rządem, organizacjami z kraju pochodzenia. Celem wystąpienia jest wskazanie 
przede wszystkim na znaczenie mediów (w tym mediów sieciowych), które odgrywają kluczową rolę w komunikacji 
diaspor (także w wymiarze ponadpaństwowym i regionalnym).

Moderator: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)
Dyskutant: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Referenci:
•  dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Aspiracje przywódcze Japonii w regionie Azji i Pacyfiku 

Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na rolę Japonii w kształtowaniu nowego ładu międzynarodowego  
w regionie Azji i Pacyfiku, przez pryzmat jej kultury strategicznej. Co zatem predysponuje ją do odgrywania 
bardziej aktywnej roli w regionie? Co ją ogranicza? Jak zmienia się kultura strategiczna? Przyjmuję następującą tezę: 
polityczne znaczenie Japonii w regionie rośnie. Zmienia się też kultura strategiczna Japonii, mimo wewnętrznego 
instytucjonalnego antymilitaryzmu.

•  dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Rola Indii w Azji Południowej i Wschodniej - analiza  
w kategoriach założeń konstruktywizmu i realizmu

Celem referatu jest analiza ewolucji strategii międzynarodowej Indii w regionach Azji Południowej oraz Azji 
Wschodniej i Pacyfiku od zakończenia zimnej wojny do 2017 r. Przyjęta hipoteza wskazuje, że Indie dokonały 
istotnej transformacji w określaniu swojej tożsamości międzynarodowej, co jest główną przesłanką zdynamizowania 
polityki zagranicznej Indii w regionie Azji i Pacyfiku. W 1985 r. Indie określały siebie jako mocarstwo Azji 
Południowej i państwo rozwijające się. Doktryny morskie i Strategia morska oraz założenia nowej polityki Indii 
w regionie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, zwłaszcza tzw. Act East Policy, dowodzą, że w drugiej dekadzie XXI 
w. Indie określają swoją tożsamość jako mocarstwo morskie i mocarstwo Indo-Pacyfiku. Koncepcja ta stwarza 
Indiom możliwość wzrostu ich roli w regionie Azji Wschodniej. Indie mają świadomość, że ich znaczenie w Azji 
Wschodniej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, jest dużo mniejsza niż w regionie Oceanu Indyjskiego. Rola 
Indii jest wciąż bowiem ograniczona w regionie Azji i Pacyfiku. Dlatego dla indyjskich elit strategicznych dużo 
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bardziej atrakcyjniejsza jest koncepcja Indo-Pacyfiku. Indie bowiem nie tylko odgrywają w nim dużo większe 
znaczenie niż na obszarze Azji i Pacyfiku, ale mają również akceptacje dla swojej roli ze strony takich mocarstw 
jak USA. Ponadto strategia Indii w regionie Indo-Pacyfiku jest jednym z kluczowych czynników konstytuujących 
ten region.

•  dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) - Stany Zjednoczone jako hegemon w regionie Azji i Pacyfiku: 
Mit czy rzeczywistość?

Celem wystąpienia jest analiza zmieniającej się pozycji USA w regionie Azji i Pacyfiku. W ramach analizy 
przedstawiona zostanie zarówno pozycja USA w odniesieniu do innych kluczowych aktorów systemu regionalnego 
(Chin, Japonii, Rosji, Indii). Do analizy zostanie wykorzystany Composite Index on Aggregate Power (w oparciu 
o pracę Enrico Felsa), w tym jego dynamika z ostatnich 25 lat, jak również analiza historyczna w odniesieniu do 
współpracy USA z kluczowymi państwami regionu, przede wszystkim mocarstwami regionalnymi.

•  prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Chiny: „niechętny” hegemon w regionie Azji i Pacyfiku: 
perspektywa liberalna

Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie :W jakim stopniu Chiny jako państwo nieliberalne wspierają 
międzynarodowy ład liberalny wywodzący się z tradycji Zachodu? W związku z tym bardzo ważne jest rozpoznanie 
intencji Chin odnośnie do tego problemu tzn. czy zamierzają przyjąć role odpowiedzialnego interesariusza/
responsivle stakeholder/ czy tez realizować dotychczasowa strategie „pasażera na gapę”/free ride/
W udzieleniu odpowiedzi na te pytania zostaną wykorzystane twierdzenia teorii hegemonicznej stabilności

Moderator: Iga Kleszczyńska (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  Mateusz Ambrożek (Uniwersytet Jagielloński) - Zmiana w stosunkach międzynarodowych a stabilność porządku 
regionalnego
•  Iga Kleszczyńska (Uniwersytet Jagielloński) - Procesy globalizacyjne, a bezpieczeństwo europejskie. Metody  
i techniki zwalczania przestępczości zorganizowanej
•  Sofiya Serikova - Analiza genezy regionalizmu na przykładzie ukraińskiego Krymu w kontekście międzyna-
rodowych stosunków (bezpieczeństwo i aspekty ekonomiczne)
•  Paulina Adamik (Uniwersytet Jagielloński) - Państwa Bałkanów Zachodnich a Unia Europejska
•  Szymon Kucharski (Uniwersytet Jagielloński) - Hamburg, Missouri i Lampedusa - powiązania między globalnymi 
i regionalnymi systemami migracji

 
Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Polska Akademia Nauk)
Dyskutant: dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Referenci:
•  dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Polska Akademia Nauk) - Nowa dynamika współpracy regionalnej  
w Europie Środkowo-Wschodniej
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Po okresie intensywnego rozwoju współpracy regionalnej w EŚW, obserwowanego na początku lat 1990., jej znaczenie 
malało. Po poszerzeniu UE i NATO ugrupowania takie jak Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza 
Bałtyckiego i Grupa Wyszehradzka potrzebowały redefinicji swych celów. Od kilku lat znów wzrasta znaczenie 
współpracy regionalnej w EŚW. Polska dyplomacja aktywnie zabiega o wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej,  
a także – co jest nowym elementem – wysuwa śmiałe koncepcje budowania nowych struktur w regionie. Główną 
siłą aktywizującą współpracę regionalną stały się zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym, ukazujące 
wspólne interesy i zagrożenia dla EŚW. Duże znaczenie mają także czynniki wewnętrzne, w szczególności koncepcje 
partii, które doszły do władzy. 

•  dr Michał Skorzycki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) - Współpraca Czech i Słowacji w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej i „trójkąta sławkowskiego”

Przynależność państw powstałych w wyniku rozpadu federacji czechosłowackiej do dwóch zrzeszeń regionalnych 
uważanych za konkurencyjne rodzi szereg pytań, na które postara się odpowiedzieć autor referatu. Przede 
wszystkim wyodrębnione zostaną interesy realizowane przez wspomnianych partnerów poprzez udział  
w tytułowych projektach oraz ich stosunek do kluczowych kwestii podejmowanych we wspomnianych zrzeszeniach, 
z uwzględnieniem podobieństw i różnic. Przedstawione zostaną również wyniki analizy istotniejszych wspólnych 
działań podjętych w ramach tych projektów, obejmującej przeszkody utrudniające współdziałanie. Szczególne 
miejsce zostanie poświęcone powodom podpisania przez Czechy, Słowację i Austrię Deklaracji sławkowskiej. 
Autor wyodrębni przy tym skutki zadeklarowanej trójstronnej współpracy, podejmując próbę rozstrzygnięcia, czy 
okazała się ona uzupełnieniem Grupy Wyszehradzkiej, czy też alternatywą dla niej.

•  dr Michał Dulak (Uniwersytet Jagielloński) - Proaktywna dyplomacja czy pusty rytuał? Wymiar parlamentarny 
współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej

Referat ma na celu po pierwsze, dokonanie przeglądu procesu instytucjonalizacji współpracy międzyparlamentarnej 
państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej na forach takich instytucji jak Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa 
Środkowoeuropejska, czy też w ramach nowych inicjatyw jak Trójmorze oraz współpracy parlamentów państw 
regionu w szerszej organizacji jaką jest UE. Po drugie, celem analizy będzie przedstawienie modelu tej współpracy, 
który wykreował się po 2004 r., a więc po przystąpieniu aż ośmiu państw regionu do UE. W ramach drugiego 
z celów autor postara się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: czy przystąpienie większości państw 
regionu do UE wpłynęło na zakres przedmiotowy współpracy międzyparlamentarnej, czy doszło do intensyfikacji 
współpracy międzyparlamentarnej w ramach UE kosztem kooperacji na forach innych organizacji regionalnych.  



Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Polska Akademia Nauk)
Dyskutant: dr Michał Skorzycki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

Referenci:
•  dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński) - Ład geopolityczny i poziomy bezpieczeństwa w regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej

Przedmiotem referatu będzie analiza sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz 
płaszczyzn bezpieczeństwa regionalnego. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną uwarunkowania systemowe 
zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w poziomie bezpieczeństwa regionalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem aneksji Krymu oraz konfliktu we wschodnich obwodach Ukrainy. W referacie omówione zostaną 
również skutki będące konsekwencją tych procesów, jak również polityka bezpieczeństwa poszczególnych państw 
regionu oraz graczy światowych, tworzące złożoną mozaikę geopolitycznych interesów, wpływających na percepcję 
zagrożeń, stabilność regionalną oraz poziom bezpieczeństwa na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. 

•  prof. dr hab. Andrzej Furier (Uniwersytet Szczeciński) - Regiony a sytuacja na rosyjsko-ukraińskim pograniczu 
na początku XX w.

•  mgr Joanna Karpińska-Olszewska (Uniwersytet Wrocławski) - Czarny Trójkąt Europy. Euroregion Nysa

Euroregion Nysa to obszar przygraniczny łączący Polskę, Niemcy oraz Czechy. Zadaniem referatu jest 
wykazanie stopnia udziału i zaangażowania indywidualnego państw w projekty inicjowane na wskazanym 
terenie przygranicznym. Dzięki przeprowadzonej analizie możliwe będzie również określenie poszczególnego 
zaangażowania państw w realizację współpracy regionalnej w Europie Środkowo- Wschodniej. Referat obejmuje 
swoim zakresem trzy części. W ramach każdej z nich zostanie przeprowadzona analiza inicjatyw oraz programów 
wspieranych odpowiednio przez Polskę, Niemcy oraz Czechy. Współdziałanie w ramach euroregionu stanowi 
możliwość integracji mieszkańców sąsiednich państw, wspieranie rozwoju gospodarczego oraz społecznego, jak 
również przyczynianie się poprzez wymiany na poziomie placówek oświaty do podnoszenia poziomu edukacji. 
Wnioski stanowiące efekt przeprowadzonej analizy potwierdzają istotę kontynuowania współpracy państw na 
obszarze przygranicznym. Ponadto należy zaznaczyć, iż ze względu na przynależność wskazanych państw do Unii 
Europejskiej działania uzyskują również poparcie na „gruncie wspólnotowym.

•  dr Magdalena Żakowska (Uniwersytet Łódzki) - Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina wobec Europy 
Środkowej i Wschodniej w niemieckich dyskursach politycznych 
 
Celem wystąpienia jest analiza współczesnych niemieckich dyskursów politycznych toczących się wokół koncepcji 
geopolitycznych wpływowego rosyjskiego historyka Aleksandra Dugina w zakresie, w jakim odnoszą się one 
do problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Wspomniany badacz nie tylko należy do najpoczytniejszych 
współczesnych ideologów eurazjatyzmu, lecz również do kontynuatorów idei faszystowskich (również z nazistowskim 
odcieniem), a także do żarliwych zwolenników sojuszu strategicznego między Rosją a Niemcami. W jego opinii  
w historii istnieją dwa przeciwstawne podmioty: Kapitał = Morze (Zachód) = Anglosasi oraz Praca = Ląd (Wschód) = 
Rosjanie (szerzej „Euroazjaci”), zaś granica pomiędzy nimi przebiega właśnie w Europie Środkowej. Dlatego „główne 
zadanie Rosji polega na tym, aby na [jej] zachodnich granicach zaczynała się strefa kontynentalnej Europy”, która 
„może być albo niemiecka, albo wschodnioeuropejska ze słowiańską i/lub prawosławną tożsamością”, natomiast nie 
„proamerykańska, nie anglosaska, nie kordonu sanitarnego”. W szczególności autorka omówi kwestię: 1) obecnej  
i postulowanej roli Sriedniej Jewropy i Niemiec w postulatach geopolitycznych Dugina skierowanych do rosyjskich  
i europejskich odbiorców; 2) reakcji/kontrowersji wywołanych środkowoeuropejskimi koncepcjami wspomnianego 
myśliciela w niemieckim dyskursie akademickim, politycznym i medialnym; 3) ewoluowania i ukontekstowienia 
współczesnych niemieckich dyskursów związanych ze wspomnianymi koncepcjami geopolitycznymi.
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Moderator: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG
Dyskutant: dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci:
•  dr Marta Grzechnik (Uniwersytet Gdański) - History and region-building in the Baltic Sea Region

Regional discourses in the Baltic and Nordic regions that started to appear after the end of the Cold War often 
referred to common historical experiences as one of the bases of regional identity. However, a closer look at the 
region’s history reveals, rather than a straightforward background against which regional integration can take place, 
a toolbox, out of which convenient arguments referring to national interests, ancient historical rights, historical 
justice, as well as past links and networks, can be taken and used according to current needs. History thus becomes 
a contested space which different nations have used for legitimisation of their existence and territorial reach, 
promotion of their interests, and construction of security discourses in international relations. In this process, the 
Nordic and Baltic Sea region – or rather regions – have been defined and redefined in ways that best served the 
different actors’ visions of their own places in the regions, and their answers to arising international challenges. The 
aim of this paper is to present and analyse examples of such uses of history as elements of region-building, and by 
that discuss history as the basis for construction of security discourses in the region.

•  dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - International organizations and 
security challenges in the Baltic Sea Region

Intergovernmental organizations (IGOs) are important actors in international relations, because of the impact 
of their activity on international system’s values, like stability, predictability and development of international 
cooperation. Since the end of the Cold War, international security in the Baltic Sea Region (BSR) is no longer 
considered as coming from the balance of powers of two blocks, but as a more wider and malleable concept that 
could refer to anything from the security of individuals, groups, states to the global environment. On the other 
hand, the BSR is a dynamic area of international relations which is often defined as a “laboratory” of peaceful 
changes in the late-Westphalian conditions of international relations. A growing activity of non-state actors is 
important feature of regionalism in this part of the world. The main objective of this paper is to study IGOs’ activity 
in the BSR toward regional security challenges. To do this I am going to analyse the regional institutional complex, 
which is a result of the IGOs’ activity as well as regional security challenges.

PANEL FC2
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PANEL FC3
Regional responses in Northern Europe to the international challenges in the past three decades

Sala: 109 (I piętro)

Moderator: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) 

Referenci:
•  Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola Mjanmy dla bezpieczeństwa energetycznego 
Chińskiej Republiki Ludowej w XXI w.
•  Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński) - Relacje gospodarcze Chiny-Iran, a bezpieczeństwo energetyczne Pań-
stwa Środka
•  Adrian Buczel (Uniwersyet Jagielloński) - Cele oraz działania polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej



•  dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG - EU Strategy for the Baltic Sea Region as a regime reconfiguring the regional 
space in North-Eastern Europe

The EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) was endorsed by the European Council in 2009, with a declared 
goal to contribute to the region’s closer integration in Europe, to enhance its status as a macro-region within the 
EU and to link the BSR to other European regions . Its three key objectives, to save the sea; to connect the region; 
and to increase prosperity in the region, rely upon existing EU structural funds, as well as policy frameworks like 
ND, ENP and the EU-Russia partnership. EUSBSR was supposed to reach beyond the current regional agenda, aim 
towards multi-layered governance or “fused governance”, and thereby make responsibility for the policies diffused 
and the process increasingly difficult to reverse. Nowadays it is an integral paradox of the EUSBSR that while it 
epitomises the success and consolidation of BSR policy, it has also possibly contributed to further excluding Russia 
from the BSR, significantly reaffirming Russian distrust in the soft security regime of new regionalism. The paper 
contends that while reconfiguring the regional space, the EUSBSR regime may have actually contributed itself to 
the currently observable punctuation of the post-Cold-War equilibrium in North-Eastern Europe.

•  mgr Marta Skorek (Uniwersytet Gdański) - Geo-cultural community, integrated economic area or socioecological 
system: The possible framings of the Baltic Sea Region and their implications for regional ecological security

In the context of environmental governance challenges (climate change, biodiversity loss or ocean pollution) it 
appears to be necessary to extend the concept of security to cover ecological security as well. This also holds true 
for the Baltic Sea Region as a space of various multi-level, multi-sector and multi-stakeholder interactions. As the 
use of language does matter in the way we talk about environmental governance issues, I will examine through the 
lens of ecolinguistics (ecological analysis of discourse) how the framing of the Baltic Sea Region and its governance 
reflects and shapes the notion of security in this geo-political area. Therefore, the aim of my presentation will be 
two-fold: to critically reflect on the concept of security in the context of environmental governance challenges 
as well as to analyze from an ecolinguistic perspective the way in which hard and soft security is framed in the 
book published by the Latvian Institute of International Affairs and entitled: The Baltic Sea Region: Hard and Soft 
Security Reconsidered (2016) and its possible implications for ecological security in the region.

Moderator: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
Dyskutanci: 
•  mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert (Uniwersytet Warszawski) - Unia Europejska jako super-potęga czy partner  
w międzynarodowych stosunkach kulturalnych? Dyskurs, narzędzia, działania
•  dr Artur Skorek (Uniwersytet Jagielloński) - Między Europą i Bliskim Wschodem – tożsamość Państwa Izrael
•  dr Grzegorz Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Sport w budowaniu świadomości 
regionalnej - studium kilku przypadków
•  dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Kultura w kształtowaniu tożsamości regionalnej w Azji Południowo-
Wschodniej
•  dr Anna Umińska-Woroniecka (Uniwersytet Wrocławski) - Australijska ofensywa na Dalekim Wschodzie – 
czynnik kulturowy w pozycjonowaniu Australii w regionie Azji Południowo – Wschodniej
•  dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej - 
w kierunku nowej strategii?
•  dr Katarzyna Dembicz (Uniwersytet Warszawski) - Kultura jako determinanta delimitacji Karaibów 
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Moderator: dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:
•  dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski) - Implementacje 
społecznego konstruktywizmu w praktyce badawczej stosunków międzynarodowych 

Celem artykułu będzie przeanalizowanie i krytyczna refleksja na temat technik badawczych używanych przez 
badaczy określających się jako operujących w ramach społeczno-konstruktywistycznej epistemologii. Autorzy 
chcą przeanalizować teksty z głównych czasopism poświęconych stosunkom międzynarodowym i odpowiedzieć 
na pytanie o użyteczność poszczególnych technik i metod badawczych dla uzyskania odpowiedzi na stawiane 
przez Autorów tekstów pytania badawcze. Szczególny nacisk położony zostanie na badania odnoszące są do 
regionalizmów i regionalizacji.

•  mgr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum) - Ogólna teoria stosunków międzynarodowych a studia 
regionalne - inspiracje Bullowsko-Wendtowskie

Celem referatu jest rekonstrukcja i krytyczne porównanie teorii Hedleya Bulla i Alexandra Wendta w ich aspekcie 
opisującym i wyjaśniającym typy społeczności (społeczeństw?) suwerennych państw (Bull) i kultury anarchii  
w których one funkcjonują (Wendt). Na tej podstawie autor postara się wskazać w jaki sposób rzeczone teorie 
mogą posłużyć za schemat teoretyczny dający się wykorzystać w studiach regionalnych, ale również zwrotnie,  
w jaki sposób badania nad specyfiką regionów można odnieść do tychże teorii - czy można na takiej podstawie 
podjąć próbę choćby wstępnego określenia wartości poznawczej tych teorii traktując wiedzę powstającą  
w ramach studiów regionalnych jako świadectwa empiryczne określenie to umożliwiające. Na marginesie autor 
ma zamiar również odpowiedzieć na pytanie, czy fakt, że Wendt ujmuje problematyką kultur anarchii na gruncie 
konstruktywizmu społecznego sprawia, że ujęcie to ma jakieś istotne przewagi nad klasycystyczną koncepcją Bulla 
powstałą w ramach szkoły angielskiej ponad 20 lat wcześniej.

•  dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński) - Pomiędzy neorealizmem a społecznym konstru-
ktywizmem – „region” w ujęciu teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa i teorii wspólnot bezpieczeństwa

Celem proponowanego wystąpienia jest prezentacja głównych możliwości i problemów teorii regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa (Regional Security Complex Theory – RSCT) B. Buzana i O. Wævera oraz teorii 
wspólnot bezpieczeństwa (Security Community) nawiązującej do założeń K. Deutscha i rozwiniętej następnie 
przez E. Adlera i M.N. Barnetta. Te dwie teorie odwołując się do pojęcia „regionu” jako poziomu analizy relacji 
międzynarodowych, rozwijają także założenia dotyczące kwestii bezpieczeństwa pozwalając tym samym na 
prowadzenie badań empirycznych i tworzenie konkretnych diagnoz dotyczących natury bezpieczeństwa. Obie 
wspomniane teorie zrywają z „tradycyjnym” rozumieniem pojęcia „regionu” właściwym klasycznym analizom 
regionalizmu i nawiązują do założeń społecznego konstruktywizmu, zachowując jednak część założeń właściwych 
realistycznej wizji SM. Teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, jak zauważył jeden z jej twórców, 
pozostaje połączeniem neorealistycznej wizji dystrybucji potęgi z właściwym konstruktywistycznej logice ujęciem 
procesów sekurytyzacji. Jest to jednocześnie specyficzna właściwość tej teorii, jak i przyczyna jej słabości – autorzy 
nie sprecyzowali bowiem czy zmiana w rozkładzie potęgi czy dopiero jej zapośredniczenie w praktyce dyskursu 
może mieć wpływ na analizowany kompleks bezpieczeństwa. Podobnie, teoria wspólnot bezpieczeństwa, chociaż 
bardziej skoncentrowana na samym procesie konstruowania „regionu”, także boryka się z problemem rozróżnienia 
wpływu czynników materialnych i ideacyjnych. Jej przedstawiciele traktują region jako „końcowy efekt” celowego 
procesu, nie poświęcając zbyt dużej uwagi kontekstom wpływającym na jego tożsamość i znaczeniom, jakie 
przypisują mu poszczególni aktorzy.
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•  dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński) - Kultura strategiczna Pakistanu jako przykład 
interdyscyplinarnego pola badawczego

Badania nad kulturą strategiczną są jednym z istotnych elementów analizy bezpieczeństwa narodowego. Jest to 
fragment pola badawczego w ramach nauk o stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie międzynarodowym, 
który w sposób szczególny wymaga poznania lokalnych uwarunkowań społeczno-kulturowych celem uniknięcia 
stereotypowego czy też okcydentalistycznego podejścia. W prowadzonych przeze mnie od blisko 15 lat badaniach 
nad polityką zagraniczną Pakistanu, a zwłaszcza nad jej wymiarem bezpieczeństwa, często spotykałem się z tego 
rodzaju problemem i ograniczeniami. Dlatego ważnym jest odpowiednie przygotowywanie się do poznania 
przedmiotu badanego, na które wskazuje w swojej fundamentalnej pracy „Orientalizm” Edward Said. Gdy badacz 
uświadomi sobie te naturalne ograniczenia i stereotypy, to powinno go to zachęcić do wyjścia poza naturalne 
granice jego dyscypliny badawczej w kierunku poszukiwań interdyscyplinarnych, sięgnięcia do dorobku uczonych 
reprezentujących także wydawałoby się bardzo odległe dyscypliny naukowe związane z kulturą czy religią. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku badań nad polityką tak odległych i geograficznie i kulturowo państw, jak Pakistan 
na którego przykładzie zostaną ukazane wspomniane wcześniej problemy.

•  dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Studia nad ZSRR i Rosją w USA: między bezpieczeństwem 
narodowym a lekceważeniem

Wybuch tzw. kryzysu ukraińskiego spowodował wzrost zainteresowania w USA studiami nad Rosją (Kurilla & 
Zhuravleva 2015; Khlebnikov 2015) oraz obawy o to, że brak tego typu specjalistów może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństw narodowego (Yalowitz & Rojansky 2014; ASEEES 2015). Celem wystąpienia jest odpowiedź 
na pytanie na ile rozwój studiów nad ZSRR/Rosją w USA był pochodną postrzegania Rosji jako zagrożenia dla 
bezpieczeństwa narodowego. W części pierwszej zaprezentowano rozwój tego typu badań przed drugą wojną 
światową, gdy było one ignorowane. W części drugiej opisano proces uznania przez prywatne podmioty (m.in. 
fundacje filantropijne) oraz aktorów państwowych (m.in. Departament Stanu USA) studiów nad ZSRR/Rosją za 
element bezpieczeństwa narodowego. W ostatniej części wskazano na stan takich badań po zimnej wojnie, w tym 
przed i po rozpoczęciu wspomnianego kryzysu ukraińskiego. W podsumowaniu podjęto próbę oceny czy obecnie 
w USA studia nad Rosją są elementem procesu sekuratyzacji.

Moderator: dr hab. Adriana Dudek (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

Referenci: 
•  dr hab. Michał Łuszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Arktyka – region widomo  
w polskiej polityce zagranicznej. Czy państwa potrafią prowadzić polityki zagraniczne wobec regionów?

Paradoksem współczesnych stosunków międzynarodowych jest fakt, iż podczas gdy procesy regionalizacji 
stanowią obecnie coraz ważniejszą formę organizowania współpracy międzynarodowej, to jednocześnie państwa 
napotykają na trudności w formułowaniu i realizowaniu swej polityki zagranicznej właśnie wymiarze regionalnym, 
a zwłaszcza polityki wobec regionów do których nie przynależą. Ilustracją takiej sytuacji jest przykład Polski 
oraz regionu Arktyki. Zainteresowanie Polski Daleką Północą sięga lat 30-tych XX wieku, od 1956 roku polscy 
instytucje badawcze konsekwentnie rozwijają swoje badania na Svalbardzie, a od 1998 roku Polska posiada status 
obserwatora w Radzie Arktycznej. Mając na uwadze choćby te podstawowe informacje nie sposób twierdzić, iż 
Polska nie dostrzega regionu Arktyki w swej aktywności międzynarodowej. Co więcej, od kilku lat wyraźnie widać 
wzrost zaangażowania polskiej dyplomacji w sprawy dotyczące obszarów arktycznych. Jednocześnie jednak Polska 
należy do nielicznego już grona uczestników stosunków międzynarodowych w Arktyce, które nie sformułowały 
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swojego oficjalnego stanowiska wobec regionu, w znikomym stopniu angażuje się w prace Rady Arktycznej, nie 
podejmuje też poważniejszych działań na rzecz zdyskontowania np. gospodarczego swej aktywności badawczej 
prowadzonej za północnym kołem podbiegunowym. Jakie zatem znaczenie ma Arktyka w polityce zagranicznej 
Polski? W referacie poddane zostaną weryfikacji trzy tezy pozwalające wyjaśnić czemu Arktyka to region-widmo, 
mianowicie: (1) ograniczony horyzont geograficzny decydentów politycznych, (2) brak myślenia strategicznego 
o roli Polski w skali globalnej (3) wewnątrzkrajowe bariery organizacyjne w zakresie koordynacji aktywności na 
arenie międzynarodowej. Podstawą referatu będzie obserwacja uczestnicząca, wywiady z osobami zaangażowanymi 
w aktywności Polski w Arktyce oraz analiza dokumentów.

•  dr Joanna Dyduch (Uniwersytet Wrocławski) - Regionalizacja vs regionalizacja w koncepcji i strategii izraelskiej 
polityce zagranicznej

Regionalizacja vs deregionalizacja w koncepcji i strategii izraelskiej polityce zagranicznej Punktem wyjścia  
w zaprezentowanej analizie będzie konceptualizacja pojęć ‘regionalizacja’ i ‘deregionalizacja’ na gruncie toczącej 
się w obszarze studiów międzynarodowych debaty. Przedmiotem rozważań natomiast będzie koncepcja i strategia 
izraelskiej polityki zagranicznej uwzględniająca, we właściwy dla siebie sposób perspektywę dynamiki regionu 
Bliskiego Wschodu. Najważniejszym pytaniem wokół którego przeprowadzony zostanie wywód to pytanie o to  
w jaki sposób Izrael wykorzystuje region w realizacji swoich interesów? By odpowiedzieć na to pytanie uprzednio 
należy zastanowić się nad kreacyjną, podmiotową pozycją Izraela w regionie oraz nad preferencjami tego gracza 
wobec procesów regionalizacji.

•  mgr Patryk Jędrowiak (Uniwersytet Wrocławski) - Regiony w dyplomacji publicznej Turcji

Polityka zagraniczna Turcji przez ostatnie niespełna 15 lat kształtowana była przez rządzącą Partię Sprawiedliwości 
i Rozwoju. Jej doktryna wyznaczona została w oparciu o publikację Ahmeda Davutoğlu – Strategiczna Głębia - 
który wpierw piastował stanowisko szefa doradców premiera Recepa Tayyipa Erdoğana, a następnie obejmował 
funkcje ministra spraw zagranicznych i premiera w rządzie AKP. Dzięki temu mógł on implementować przyjęte  
w swojej książce założenia. Davutoğlu w wyznaczył w niej regiony, które powinny stanowić centrum zainteresowania 
i oddziaływania polityki zagranicznej Turcji. Z racji ograniczeń czasowych referat koncentrować będzie się jedynie 
na działaniach dyplomacji publicznej, która stanowi jeden z elementów polityki zagranicznej państwa. Bazą 
referatu będzie podział regionów ze wspomnianej wcześniejszej publikacji. Jego cel stanowi natomiast wskazanie 
różnic w narzędziach wykorzystywanych przez dyplomację publiczną Turcji w ów regionach. Jak wynika bowiem 
z badań i obserwacji, w zależności od regionu dyplomacja publiczna Turcji korzystała z odmiennych narzędzi, aby 
wzmacniać miękką siłę swojego państwa, a co za tym idzie, osiągać zamierzone cele w swojej polityce zagranicznej.

•  mgr Jakuba Wołyniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Wykorzystanie soft power w polityce 
zagranicznej Wielkiej Brytanii w różnych regionach świata

Wybrany temat referatu wpisuje się w jeden z paneli konferencji zatytułowany „Region w polityce zagranicznej 
współczesnego państwa”. Referat będzie starał się wykazać, iż myślenie o regionie jest wciąż ważne w polityce 
zagranicznej byłego mocarstwa kolonialnego jakim była Wielka Brytania za czasów Imperium Brytyjskiego. 
Dzieje się to szczególnie za sprawą „miękkiej siły” – soft power, którą dysponuje Zjednoczone Królestwo, oraz 
zasobów tej siły oddziałujących w różnych regionach świata z inną intensywnością. Wpływ na to mają obecne 
stosunki z danymi państwami regionu, ale przede wszystkim także historia łącząca te podmioty geopolityczne, 
która niejednokrotnie utrudniała, ale czasem też i ułatwiała wzajemne relacje. Wielka Brytania, zatem, wydaje się 
być przykładem modelowego państwa, które myśli globalnie i działa regionalnie.



Moderator: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskutant: dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•  dr Justyna Arendarska (Uniwersytet Wrocławski), dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski) - Przekaz 
medialny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Studium przypadku Zapad’17

Autorzy w swoim wystąpieniu zaprezentują wyniki pilotażowego badania, w którym porównają agendę mediów 
tradycyjnych i społecznościowych w kwestii manewrów wojskowych Zapad 17. Wrześniowe ćwiczenia połączonych 
sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Białorusi wywołały ogromne zaniepokojenie rządzących i opinii publicznej 
w krajach nadbałtyckich, na Ukrainie i w NATO, które uznało to za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Celem wystąpienia jest prezentacja wyników badań empirycznych, które mają wskazać, które 
media w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa tworzyły polityczny porządek dnia w tej właśnie wybranej kwestii, 
czy uramowienie konfliktu obecne w mediach tradycyjnych i społecznościowych było podobne czy różne, oraz czy 
w badanych mediach można było zaobserwować zjawisko inter-media agenda-setting.

•  prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski) - Wojna w Wikipedii – medium glokalne o konflikcie na 
Ukrainie

W 2015 r. przedstawiłam wyniki badań nad sposobem zdefiniowania konfliktu na Ukrainie i jego stron w latach 
2014-2015 w Wikipedii w sześciu wersjach językowych. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że większość wersji 
odpowiadała oficjalnym stanowiskom rządów w tej kwestii. Spośród badanych najbliższa definicjom w wersji 
ukraińskiej była wersja polska, a rosyjskiej – czeska. W proponowanym referacie przedstawione zostaną wyniki 
badania, które zostanie powtórzone w październiku 2017, w celu weryfikacji danych z roku 2015. W pierwszej 
turze sposób prezentacji konfliktu na Ukrainie w nieanglojęzycznych wersjach językowych pozwolił zdefiniować 
Wikipedię jako medium glokalne i quasi społecznościowe.

•  dr Anna Patecka-Frauenfelder (Uniwersytet Łódzki) - Ukraina - geopolityczne wyzwania dla Polski i Niemiec 

Stosunek do Ukrainy – największego państwa regionu - stanowi istotny czynnik w polsko-niemieckich relacjach. 
Dla Polski Ukraina stanowiła po 2004 r. wyzwanie realizacji własnych postulatów wschodniego sąsiedztwa 
Unii Europejskiej, do których starali przekonać niemieckiego partnera. Unia zaakceptowała zainicjowany przez 
Polskę i Szwecję projekt Europejskiej Polityki Sąsiedztwa , który miał polegać na zintensyfikowaniu współpracy  
z partnerami wschodnioeuropejskimi. Do 2014 r. w pracach polskich i niemieckich politologów oraz publicystów 
przebijało przekonanie o konieczności zbliżenia polskiego i niemieckiego stanowiska wobec wschodnich sąsiadów 
Unii, które mimo deklaracji wskazywało na znaczne deficyty. Celem referatu będzie wskazanie na typowe akcenty 
w polskiej i niemieckiej publicystyce poczynając od wydarzeń na Ukrainie w 2014 r.

PANEL FC7
Konflikty międzynarodowe w mediach regionalnych i globalnych

Sala: Aula Zielona (parter)



Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB 

Referenci:
•  mgr Michał Harkot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Regionalny system bezpieczeństwa na 
Bliskim Wschodzie

Celem niniejszego referatu jest udowodnienie trzech podstawowych założeń, definiujących istotę oraz specyfikę 
regionalnego systemu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Po pierwsze, obecność znaczącego deficytu 
instytucjonalnego. Po drugie, wysoki poziom polityczno-społecznej dezintegracji. Po trzecie, wysoki poziom 
polityczno-gospodarczej penetracji. W odniesieniu do powyższego, w pierwszej kolejności charakterystyce poddane 
zostaną podmioty wchodzące w skład tegoż systemu (państwa i organizacje międzynarodowe), natomiast dalsza 
część analizy skupiona będzie na najważniejszych uwarunkowaniach jego rozwoju (w wymiarze historycznym, 
polityczno-wojskowym, ekonomicznym oraz społeczno-religijnym).

•  dr hab. Stanisław Kosmynka (Uniwersytet Łódzki) - Zaangażowanie kolumbijskich najemników w konflikcie  
w Jemenie

Celem referatu jest przybliżenie uwarunkowań oraz charakteru zaangażowania byłych wojskowych, pochodzących 
z Kolumbii w działaniach zbrojnych w Jemenie, zwerbowanych i zakontraktowanych przez Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, które – obok innych państw arabskich – wzięły udział w konflikcie. Uczestnictwo opłacanych ochotników 
wywodzących się z innych, również tych odległych geograficznie regionów, egzemplifikuje mechanizmy 
funkcjonowania tego procederu w wymiarze międzynarodowym i świadczy o niezmiennej aktualności tego 
zjawiska. Referat prezentuje znaczenie partycypacji kolumbijskich wojskowych w konflikcie oraz kształt wyzwań 
dla bezpieczeństwa regionu.

•  dr Marek Musioł (Uniwersytet Wrocławski) - Znaczenie konfliktów o wodę na przykładzie regionalnego 
kompleksu bezpieczeństwa w Azji Środkowej

•  dr Magdalena El Ghamari (Collegium Civitas) - Libia w okresie transformacji

Niestabilność i przemoc, której początki można zaobserwować po upadku reżimu Muammara Kadafiego 
umożliwiło Daesh, jak i innym organizacjom, umocnienie swojej pozycji od 2014 roku w Libii. Od tamtego czasu 
zidentyfikowano i zlokalizowane od 700 tysięcy do 1 miliona imigrantów, którzy w rzeczywistości są uchodźcami 
wewnętrznymi. Pomimo obecnej sytuacji składającej się z niepewności, braku praworządności, utraty stabilności 
finansowej Libia jest nadal ważnym krajem tranzytu i krajem docelowym dla imigrantów, którzy przybywają  
w poszukiwaniu schronienia, zatrudnienia lub próbują dotrzeć do Europy. W niektórych przypadkach imigranci 
są zatrzymywani przez władze lub lokalne grupy paramilitarne i więzieni. Stają się łatwym celem, dla w dalszym 
ciągu dobrze zorganizowanych grup przemytniczych, które oferują bezpieczną podróż. Jednocześnie stają się 
ikonami, które są pokazywane dla ukazania łamania praw człowieka – ich twarze można oglądać na portalach 
społecznościowych lub w raportach międzynarodowych organizacji...

PANEL FC8
Regionalne kompleksy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Azji Środkowej

Sala: Sala Sądowa (parter)



Aula Duża A
Aula Duża B
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Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
Parter
I piętro
I piętro
II piętro
II piętro

Numer sali Lokalizacja

United States in the Japan – South Korea Reconciliation Process
•   mgr Monika Różalska (Uniwersytet Jagielloński) - Trump Administration’s (Anti-) Africa Policy – implications for 
the region and the world
•   dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. SWPS - The challenges in the US-Pakistan relations in the context of security 
dynamics

PANEL FA4 – Odmiany bezpieczeństwa regionalnego
Sala: 203 (II piętro)

Moderator: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dyskutant: dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 

Referenci:
•   dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych 
kompleksów bezpieczeństwa
•   dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek (Uniwersytet Jagielloński) - Jef Haysmans i jego koncepcja thick signifier –  
w odniesieniu do badań nad bezpieczeństwem regionalnym
•   dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Stosunki chińsko-japońskie w świetle RSCT
•   dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL - Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarzą-
dzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
•   dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Konsekwencje „nowej zimnej wojny” pomiędzy mo-
carstwami zachodnimi a Rosją z perspektywy tworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz atlantyckiej polityki odstraszania w XXI wieku 

PANEL FA5 – Region Azji Wschodniej. Subregiony Azji Wschodniej. Część I
Sala: 209 (II piętro)

Moderator: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ
Dyskutant: dr hab. Karol Żakowski (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:
•   dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Rezultaty rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie w 2017 r.
•   dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Wybrane problemy i wyzwania subregionu Azji Północno-Wschodniej
•   dr Joanna Wardęga (Uniwersytet Jagielloński) - Narodowe i regionalne strategie promocji turystyki w wybranych 
krajach azjatyckich
•   dr Kamila Pieczara - Instytucjonalizacja procesów sub-regionalnych w Azji Wschodniej: Azja Północno-Wschod-
nia w badaniach stosunków międzynarodowych

PANEL FA6 – Regionalne bezpieczeństwo energetyczne – PANEL STUDENCKI 
Sala: Aula Niebieska (parter)

Moderator: Jakub Łata (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskutant: Jakub Stefanowski (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:
•   Joanna Rynk (Uniwersytet Jagielloński) - Chińsko-rosyjskie partnerstwo surowcowe
•   Adam Filus (Uniwersytet Jagielloński) - Znaczenie i rola węgla australijskiego w chińskiej polityce energetycznej
•   Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński) - Niemiecko-duńska umowa o częściowym otwarciu narodowych syste-
mów wsparcia dla fotowoltaiki i jej potencjalny wpływ na przyszłość odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej

Uczestników konwencji zainteresowanych umieszczeniem w publikacji pokonferencyjnej artykułów bazu- 
jących na wystąpieniach prosimy o nadesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie 21 stycznia 2018 roku na  
adres: publikacja@ptsm.edu.pl. Teksty zostaną opublikowane po pozytywnej recenzji. 

Artykuły przesłane w języku angielskim będą miały szansę zostać opublikowane w jednym z zagranicznych 
wydawnictw akademickich. Teksty w języku angielskim mogą bazować na wystąpieniach wygłoszonych w trakcie 
konwencji w tym języku lub w języku polskim. Artykuły przygotowane w języku polskim ukażą się tradycyjnie  
w publikacji Wydawnictwa Rambler.

Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną przesłane po konwencji. 

VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych odbędzie się w dniach 8-9 
listopada 2018 r. w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej tematyka będzie dotyczyć prawa 
i instytucji międzynarodowych.

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

KOLEJNA KONWENCJA



Rozpoczął działalność w 2001 roku. Obecnie obejmuje sześć instytutów: Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Europeistyki, Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Rosji i Europy 
Wschodniej, Studiów Międzykulturowych, Katedrę Ukrainoznawstwa, a także sześć ośrodków specjalistycznych 
(w tym Jagiellońskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Centrum Badań Holokaustu i Centrum Studiów 
Litewskich). Prowadzi studia z politologii, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa i studiów regionalnych. 
Oferuje programy studiów w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Studia prowadzone przez wydział 
otrzymały od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą. 

Więcej informacji: http://www.wsmip.uj.edu.pl/.

Jest jednym z sześciu instytutów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Może poszczycić się już 
blisko stuletnią tradycją badań politologicznych i wysoką oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi studia  
z politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego, zarówno pierwszego i drugiego 
stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Umożliwia swoim studentom rozwijanie zainteresowań poprzez 
udział w pracach różnorodnych kół naukowych. Aktywnie współpracuje z Wojskami Specjalnymi i służbami 
mundurowymi, organizuje dla swoich studentów bogaty program praktyk oraz wymiany międzynarodowej, 
oferuje certyfikowane szkolenia przeprowadzane we współpracy z firmami z wielu branż - wszystko, by jak najlepiej 
przygotować absolwentów do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Więcej informacji: http://www.inp.uj.edu.pl/ 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych



Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) jest stowarzyszeniem naukowym reprezentującym 
badaczy stosunków międzynarodowych. Powstało w 2009 roku w odpowiedzi na postulaty wspólnego działania 
wysuwane przez środowisko naukowe. Ważnym argumentem były przykłady innych państw, w których działały 
krajowe stowarzyszenia, jak też działalność Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (International Studies 
Association, ISA) w Stanach Zjednoczonych i Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (British 
International Studies Association, BISA). 

Badania stosunków międzynarodowych w sposób zorganizowany w USA, Europie Zachodniej, a także w Polsce 
zostały zapoczątkowane w okresie międzywojennym przez przedstawicieli m.in. takich dyscyplin jak ekonomia, 
nauka o polityce, prawo międzynarodowe, historia dyplomacji. Po drugiej wojnie światowej rozwinęła się nauka  
o stosunkach międzynarodowych jako samodzielna dyscyplina o odrębnym statusie metodologicznym. Istotną 
cechą badań stosunków międzynarodowych jest pluralizm teoretyczno-metodologiczny i instytucjonalne 
rozproszenie badań, co stwarza naturalną potrzebę dialogu i dyskusji.

PTSM jest otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami naukowymi i przedstawicielami dyscyplin 
naukowych podejmujących problematykę stosunków międzynarodowych. Mile widziani są przedstawiciele 
praktyki i studenci studiujący tę dyscyplinę. Działalność w ramach statutowych organów PTSM stwarza ku temu 
okazję.

Obecnie PTSM skupia ponad 450 członków zrzeszonych w 9 oddziałach terenowych. Od 2016 roku obok oddziałów 
regionalnych członkowie stowarzyszenia współpracują również w ramach 24 sekcji naukowo–badawczych 
zrzeszających badaczy dzielących podobne zainteresowania naukowe. Celem sekcji jest przede wszystkim integracja 
środowiska, w tym m.in. wymiana informacji o konferencjach, projektach naukowych, prowadzonych badaniach. 
Sekcje mogą m.in. organizować (bądź współorganizować we współpracy z jednostkami uniwersyteckimi, 
Zarządem Głównym i Oddziałami PTSM, innymi sekcjami PTSM jak też innymi instytucjami zainteresowanymi 
daną problematyką) konferencje, seminaria, debaty, warsztaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Od 2011 roku PTSM organizuje coroczne konwencje. Dotychczas odbyło się sześć Ogólnopolskich Konwencji 
PTSM, siódma konwencja – po raz pierwszy jako konferencja międzynarodowa – odbywa się w dniach 9-10 
listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej tematem są studia regionalne w perspektywie nauki 
o stosunkach międzynarodowych. Efekty prac publikowane są w corocznych monografiach pokonferencyjnych. 
Do tej pory zorganizowano konwencje o następującej tematyce:

I Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Poza oblężoną twierdzę”. 
Interdyscyplinarność w nauce o stosunkach międzynarodowych (listopad 2011, Poznań);

II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Poziomy analizy stosunków 
międzynarodowych (listopad 2012, Lublin);

III Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Znaczenie realizmu dla 
rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa  
i stosunków międzynarodowych (listopad 2013, Bielsko-Biała);

IV Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Normy, wartości i instytucje 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych (listopad 2014, Wrocław);

V Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Liberalizm i neoliberalizm  
w nauce o stosunkach międzynarodowych (listopad 2015, Gdańsk);

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych 



VI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Badanie polityki zagranicznej 
państwa (listopad 2016, Łódź).

Obok konwencji Zarząd Główny PTSM i oddziały terenowe PTSM organizują corocznie kilkadziesiąt konferencji, 
seminariów, warsztatów i wykładów. Niektóre z nich mają charakter cykliczny, jak np. poświęcona problematyce 
bliskowschodniej odbywająca się w tym roku już po raz trzeci międzynarodowa konferencja Arab World in 
International Relations. Ponadto od 2015 roku PTSM pozyskuje z MSZ granty w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”. Projekt Studia nad współczesną Polską 
i Europą Środkową, realizowany był przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) przy 
współpracy m.in. z ISM UW i CE UW. W jego ramach odbyło się 16 tygodniowych kursów dotyczących polskiej 
polityki zagranicznej, transformacji gospodarczej i politycznej w Polsce i Europie Środkowej, rozwoju samorządu 
w Polsce na uczelniach partnerskich w Azji (po 4 kursy na uczelniach indyjskich; 2 kursy w Nepalu, 2 w Chinach 
i 2 w Republice Korei).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych aktywnie działa na arenie międzynarodowej: bezpośrednio 
jak też pośrednio poprzez swoich członków. PTSM współpracuje z narodowymi stowarzyszeniami studiów 
międzynarodowych, jak też jest członkiem założycielem Światowego Komitetu Studiów Międzynarodowych 
(World International Studies Committee, WISC).

W dniach 1-3 kwietnia 2017 r. pod auspicjami WISC w Tajpej odbył się piąty międzynarodowy Kongres Studiów 
Międzynarodowych (Fifth Global International Studies Conference), w którym udział wzięli przedstawiciele PTSM. 
W czasie kongresu dokonano wyboru władz WISC. Przewodniczącym Zarządu został prof. Gunther Hellmann  
z Niemiec. Do Zarządu została także wybrana reprezentująca PTSM dr Karina Jędrzejowska, której powierzono 
funkcję skarbnika WISC.

Polscy badacze stosunków międzynarodowych działają także aktywnie w innych międzynarodowych 
stowarzyszeniach studiów międzynarodowych, takich jak:

International Studies Association – ISA (stowarzyszenie o międzynarodowym zasięgu, założone przez badaczy ze 
Stanów Zjednoczonych, działa od 1959 r.);

Central and East European International Studies Association – CEEISA (utworzone w 2000 roku z siedzibą  
w Słowenii w Lublanie, w skład Zarządu wchodzi dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ);

European International Studies Association – EISA (utworzone w 2013 r., z siedzibą w Zurichu, pierwszy 
ogólnoeuropejski kongres stosunków międzynarodowych został zorganizowany przez ISM UW we wrześniu 2013 
roku, w skład zarządu EISA wchodzi dr hab. Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego).

WŁADZE PTSM (kadencja 2013–2019)

Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak – Przewodniczący Zarządu, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący Zarządu, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marek Pietraś – Wiceprzewodniczący Zarządu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodniczący Zarządu, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – Członek Zarządu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Członek Zarządu, Uniwersytet Łódzki



SEKCJE NAUKOWO-BADAWCZE PTSM

1. Sekcja badań afrykańskich – dr hab. R. Kłosowicz, prof. UJ
2. Sekcja badań Europy Północnej– dr hab. K. Musiał, prof. UG

3. Sekcja badań etnicznych i migracji międzynarodowych – dr D. Heidrich
4. Sekcja badań pokoju i konfliktów międzynarodowych – dr Ł. Fijałkowski

5. Sekcja badań polityki  zagranicznej – dr hab. A. Dudek
6. Sekcja badań polityki rozwojowej – dr hab. M. Wróblewski

7. Sekcja badań regionów polarnych– dr hab. M. Łuszczuk
8. Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego –dr hab. T. Dmochowski, prof. UG

9. Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego – dr hab A. Gruszczak, prof. UJ
10. Sekcja historii stosunków międzynarodowych – prof. dr hab. A. Gałganek

11. Sekcja komunikowania międzynarodowego – prof. dr hab. B. Ociepka
12. Sekcja metodologii i teorii stosunków międzynarodowych – prof. dr hab. M.E. Haliżak

13. Sekcja międzynarodowej ekonomii politycznej – dr hab. P. Matera, prof. UŁ
14. Sekcja międzynarodowej polityki energetycznej i ekologicznej – dr hab. T. Młynarski

15. Sekcja międzynarodowych stosunków kulturalnych – dr hab. A. Ziętek
16. Sekcja prawa i instytucji międzynarodowych – dr hab. A. Potyrała, prof. UAM

17. Sekcja studiów amerykanistycznych – prof. dr hab. A. Mania
18. Sekcja studiów azjatyckich – dr hab. J. Zajączkowski
19. Sekcja studiów chińskich – dr hab. D. Mierzejewski

20. Sekcja studiów bliskowschodnich – dr hab. R. Ożarowski, prof. WSAiB
21. Sekcja studiów europejskich – dr hab. J. Starzyk-Sulejewska

22. Sekcja studiów latynoamerykańskich i luzamerykańskich – prof. dr hab. M. Śniadecka-Kotarska
23. Sekcja studiów nad dyplomacją – dr hab. B. Surmacz

24. Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi – prof. dr hab.  M. Pietraś

ODDZIAŁY PTSM

Oddział w Białymstoku
Oddział w Gdańsku
Oddział w Lublinie

Oddział w Łodzi
Oddział w Kielcach
Oddział w Krakowie
Oddział w Poznaniu

Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu



Światowy Komitet Studiów Międzynarodowych (World International Studies Committee, WISC) jest 
stowarzyszeniem narodowych i regionalnych towarzystw naukowych w zakresie problematyki międzynarodowej. 
W skład WISC wchodzi ponad 20 narodowych i regionalnych stowarzyszeń studiów międzynarodowych,  
w tym International Studies Association (ISA), European International Studies Association (EISA), czy British 
International Studies Association (BISA). Oznacza to, że WISC jest jedyną organizacją o prawdziwie globalnym 
zasięgu oddziaływania zrzeszającą badaczy stosunków międzynarodowych. Zgodnie ze swoją misją WISC 
przyczynia się do wspierania współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym, koncentrując się w pierwszej 
kolejności na tych państwach, regionach i wspólnotach, które są stosunkowo niedoreprezentowane w globalnych 
studiach międzynarodowych.

Początki WISC sięgają 1993 roku, kiedy w ramach spotkania członków Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych 
(ISA) utworzono Tymczasowy Komitet ds. współpracy pomiędzy organizacjami (Ad Hoc Committee on Inter-
Organizational Cooperation). Inicjatorami utworzenia WISC byli Barry Buzan oraz John Groom. W czasie 
szybkiego rozwoju WISC w latach 2008-2014 organizacją kierował Bojko Buçar. Od 2014 roku kierownictwo 
WISC przejął Gunther Hellmann. W 2016 roku z inicjatywy zrzeszonych w WISC stowarzyszeń rozpoczęto proces 
formalizacji WISC, który zakończył się na początku 2017 roku rejestracją WISC w Szwajcarii jako stowarzyszenia 
naukowego. 

Zgodnie z nowym statutem WISC w kwietniu 2017 roku dokonano wyboru zarządu WISC. Przewodniczącym 
zarządu został Gunther Hellmann, Roberto Dominguez został sekretarzem, a Karinie Jędrzejowskiej powierzono 
funkcję skarbnika WISC. W skład zarządu WISC weszli również Arie M. Kacowicz i Arlene B. Tickner.
Od 2005 roku WISC organizuje międzynarodowe konwencje (w odstępach trzyletnich) oraz warsztaty naukowe. 
Międzynarodowe kongresy studiów międzynarodowych (Global International Studies Conferences) odbyły 
się dotychczas w Stambule (2005), Lublanie (2008), Porto (2011), Frankfurcie nad Menem (2014) oraz Tajpej 
(2017). W każdym kongresie uczestniczyło między 800 a 1000 badaczy z niemal 70 państw. Szósty kongres 
studiów międzynarodowych odbędzie się w 2020 roku. Dwa stowarzyszenia członkowskie WISC – brazylijskie  
i meksykańskie – wyraziły chęć organizacji tego wydarzenia. Decyzja odnośnie do organizatora kolejnego kongresu 
zostanie podjęta na początku 2018 roku.

Od 2015 roku WISC organizuje również warsztaty naukowe dla badaczy problematyki międzynarodowej. 
Dotychczas odbyły się warsztaty w Cancún (październik 2015) i Delhi (styczeń 2016). Ponadto w ramach piątego 
kongresu studiów międzynarodowych w Tajpej w marcu i kwietniu 2017 roku na National Taiwan University 
(NTU) odbyło się pięć warsztatów naukowych WISC. W latach 2017 i 2018 w państwach globalnego Południa 
odbędą się kolejne warsztaty dla młodych badaczy. Ich tematem przewodnim będzie „Porządek międzynarodowy  
i pokój – polityka międzynarodowa w XXI wieku z perspektywy globalnej”. Na początku 2018 roku zostaną podane 
szczegóły odnośnie do organizacji kolejnych warsztatów.

Więcej informacji: http://www.wiscnetwork.org/. 
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World International Studies Committee (WISC) represents a network of national and regional professional 
associations in the academic field of International Studies. As of 2017 WISC gathers over 20 national and regional 
international studies associations worldwide (inclusive International Studies Association – ISA, European 
International Studies Association – EISA, or British International Studies Association – BISA). Therefore WISC 
stands as the only truly global organization of international studies scholarship. Its declared mission is to promote 
scholarly cooperation and exchange at the international level and reach out in particular to those countries, regions 
and communities of scholarship which are still underrepresented in global international studies.

The beginnings of WISC date back to the formation of an “Ad Hoc Committee on Inter-Organizational Cooperation” 
among international studies associations at an International Studies Association (ISA) meeting in 1993. Barry 
Buzan and John Groom were instrumental in bringing WISC about. Bojko Buçar steered WISC for six years 
of steady expansion between 2008 and 2014. In 2014 Gunther Hellmann took over from Bojko Buçar. In 2016 
member associations initiated a process which eventually, in early 2017, led to the formal registration of WISC as 
an association in Switzerland.

Formalization of WISC led to elections of a new Governing Board in April 2017. Gunther Hellman took the role of 
WISC President, Roberto Dominguez became WISC Executive Secretary, Karina Jędrzejowska was elected WISC 
Treasurer, and Arie M. Kacowicz and Arlene B. Tickner joined the Board as Officers.
Among the major activities there are WISC triannual “Global International Studies Conferences” and smaller 
Workshops. Global conferences have taken place in Istanbul (2005), Ljubljana (2008) Porto (2011), Frankfurt 
(2014) and Taipei (2017). Between 800 and 1000 scholars from close to 70 countries have participated in these 
conferences. 6th Global International Studies Conference will take place in 2020. Two WISC’s member associations, 
Brazilian Association of International Relations (ABRI) and Mexican International Studies Association (AMEI), 
have applied to host it. Final decision as to the conference organizer will be announced in early 2018.

In 2015 WISC initiated smaller workshops aimed at bringing together scholars from all over the world. Workshops 
took place in Cancún in October 2015 and in Delhi in January 2016. Moreover five “Exploratory Research 
Workshops” were sponsored in the context of WISC’s 5th Global International Studies Conference on 30 March 
2017 at the National Taiwan University (NTU), Taipei (Taiwan). In 2017 and 2018 two fully funded International 
Workshops for Early Career Researchers on the theme “World Order and Peace. International Politics in the 21st 
Century in a Global Perspective” will be organized in the Global South. Additional “Calls for Workshops” are 
planned in the beginning of 2018.

More information: http://www.wiscnetwork.org/. 


