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Szanowni Państwo,  

 

przedstawiamy pierwsze wydanie Newslettera Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.  

Newsletter będzie się ukazywał na początku każdego miesiąca. 

 

Serdecznie prosimy o nadsyłanie na adres mailowy naszego zespołu (newsletter.ptse@gmail.com) 

wszelkich informacji o ważnych wydarzeniach naukowych, które dzieją się w Państwa ośrodkach 

naukowych. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie informacje na bieżąco są publikowane na stronie 

internetowej PTSE oraz na naszym fanpage’u na Facebooku.   

 

Z poważaniem 

Zespół PTSE ds. Newslettera 

 

 

 

 

 
Zespół: 

Nadzór merytoryczny: dr hab. Marta Witkowska 

Koordynator zespołu: mgr Marta Rojewska 

Dział „Konferencje…”: mgr Michał Szczegielniak 

Dział „Nowości wydawnicze”: dr Kamil Ławniczak 

Dział „Badania naukowe”: mgr Aleksandra Kułaga 

Dział „Konkursy”: mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak 

Dział „Zaproszenia do publikacji”: mgr Iwona Miedzińska 

Sekretarz: mgr Paweł Stawarz 

newsletter.ptse@gmail.com
https://www.ptse.eu/
https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Studi%C3%B3w-Europejskich/907554922610738?ref=aymt_homepage_panel
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Konferencje,  

seminaria i warsztaty   

 

 

Serdecznie zapraszamy na następujące konferencje naukowe: 
 

Konferencja naukowa "Federalizm szansą czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej?", organizowana 

przez Zakład Europeistyki ISP PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Centrum Naukowe ISP PAN i 

Uczelnię Łazarskiego, która odbędzie się 21 maja 2015 r. w Warszawie. Więcej tutaj. 

 

Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Wyzwania dla Europy”, organizowana przez Instytut 

Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium 

Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oddział Warszawski Polskiego 

Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Fundację Europea, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w 

Warszawie. Więcej tutaj. 

 

VII Konferencja „Młodzi KES”, organizowana przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, która odbędzie się 23 października 2015 r. Więcej tutaj. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że wciąż istnieje możliwość zgłaszania referatów na 

poniższe wydarzenia: 
 

Międzynarodowa konferencja ,,Europejskie narracje - Europa i Unia Europejska w XXI wieku jako 

przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji”, organizowana przez Instytut 

Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regionalny Ośrodek Debaty Europejskiej oraz Oddział Krakowski 

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, która odbędzie się 24-26 września 2015 r. w Krakowie. 

Zgłoszenia i abstrakty należy przesłać do 15 maja 2015 r. na adres: europeistyka.konferencja@gmail.com 

 

Konferencja naukowa "Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?", 

organizowana przez Katedrę Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego, która odbędzie się 17-18 września 2015 roku we Wrocławiu. Termin zgłaszania propozycji 

paneli upływa 31 maja 2015 r., natomiast propozycję referatów można zgłaszać do 30 czerwca 2015 r. 

Więcej tutaj.  

 

Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej 

współpracy rozwojowej”, organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, Fundację Collegium Interethnicum, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 

Polsce oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce, która odbędzie się 19 października 2015 

r. w Warszawie. Zgłoszenia artykułów można przesyłać do 15 czerwca 2015 r. Więcej tutaj. 
 

http://www.isppan.waw.pl/subpage/konferencje/index.html
https://www.facebook.com/events/797864910299573/
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/konferencje/Strony/mlodzi_kes.aspx
europeistyka.konferencja@gmail.com
http://europeistyka.uni.wroc.pl/konferencja-jubileuszowa
http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/Og%C5%82oszenie-o-konferencji.pdf
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Nowości wydawnicze 

 
 

 

 

 

 

BABIĆ Marko, JAKIMOWICZ-OSTROWSKA Iwona  (2014), Warszawa 

Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji 

 

Książka Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji jest efektem 

badań i refleksji kilkunastu naukowców zajmujących się regionem Bałkan w 

znaczeniu sensu largo. Prezentowana publikacja omawia bowiem zarówno 

problemy współczesnych państw, jakie powstały po rozpadzie Jugosławii, ale 

również porusza zagadnienia istnienia i funkcjonowania pozostałych krajów 

zaliczanych do obszaru bałkańskiego. Poniższa książka składa się z czterech 

części, z których każda poświęcona została innemu aspektowi zagadnień 

związanych z konsolidacją i integracją państw bałkańskich w XX i u progu XXI 

wieku. 

 

 

 

CZAPUTOWICZ Jacek (red.) (2014), Warszawa 

Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności 

 

 

Tematem książki jest miejsce poszczególnych dyscyplin w rozwoju studiów 

europejskich. Grono autorów stanowią zarówno doświadczeni badacze, jak i 

przedstawiciele młodszego pokolenia. W części pierwszej przedstawiono 

podejścia do studiów europejskich z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin: 

nauk o polityce i stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Część druga 

poświęcona jest teoriom w studiach europejskich i studiom przypadków, 

natomiast trzecia badaniom i nauczaniu na kierunku europeistyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/abstrakty/598 studia europejskie.pdf
http://www.wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/abstrakty/Ba%C5%82kany%20w%20XXI%20wieku_spis%20i%20wst%C4%99p.pdf
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KOWNACKI Tomasz (2014), Warszawa 

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej 

 

Niniejsza publikacja jest syntezą studium teoretycznego z elementami 

analityczno-eksplanacyjnymi. Jej podstawowym celem jest diagnoza 

specyfiki legitymizowania systemu politycznego Unii Europejskiej w oparciu 

o dwa jej atrybuty: reprezentację i uznanie oraz weryfikacja, czy, a jeśli tak, 

to w jaki sposób są one obecne na jego poziomie ponadnarodowym. W 

konsekwencji główne pytania badawcze będą koncentrowały się wokół 

następujących kwestii: 1. W jaki sposób legitymizowany jest system 

polityczny Unii Europejskiej? 2. Czy może on opierać się na multitożsamości 

podmiotu legitymizującego – obywateli UE? 

 

 

ŁAWNICZAK Kamil (2014), Warszawa 

Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania 

 
Rada Unii Europejskiej jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. 

Mimo to przyciąga mniejsze zainteresowanie ze strony badaczy niż na to 

zasługuje. Ostatnia monografia na temat Rady w języku angielskim ukazała się 

w 2006 roku. Od tego czasu prowadzono wiele badań nad różnymi aspektami 

działania Rady i choć w podręcznikach można znaleźć zaktualizowane rozdziały 

dotyczące Rady, brakuje pogłębionego przeglądu spraw, które powinna mieć 

na uwadze osoba chcąca badać tę instytucję Niniejsza książka stara się 

wypełnić tę lukę, podejmując kluczowe tematy dotyczące organizacji i 

działania Rady 

 

 

 

PACZEŚNIAK Anna, KLIMOWICZ Monika (red.) (2014), Wrocław 

Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie 

 

Podręcznik składa się z trzech tematycznych części podzielonych na rozdziały. W 

części pierwszej autorzy skoncentrowali się na dziedzictwie współczesnej 

Europy, pokazując, w jaki sposób procesy integracyjne i dezintegracyjne 

kształtowały tzw. stary kontynent i jego historię. Na część drugą składają się 

rozdziały poświęcone zagadnieniom dotyczącym konstruowania Unii 

Europejskiej. Część trzecia podręcznika obejmuje rozważania dotyczące 

problemów i dylematów, o jakich dyskutuje się lub powinno się dyskutować we 

współczesnej Europie. Zadaniem autorów poszczególnych rozdziałów było 

ukazanie wielowymiarowości i złożoności problemów występujących 

współcześnie w Europie. 

 

http://www.wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/ebook/zam srodek 704 %C5%82awniczak rada unii europejskiej druk.pdf
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58899/Procesy_integracyjne_i_dezintegracyjne_w_Europie.pdf
http://elipsa.pl/pl/p/Legitymizowanie-systemu-politycznego-Unii-Europejskiej-Tomasz-Kownacki/791
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SKOLIMOWSKA Anna (2014), Warszawa 

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa 

 

Traktat z Lizbony wprowadził wiele zmian do funkcjonowania Unii 

Europejskiej. W ich wyniku instytucja ta de iure uzyskała status organizacji 

międzynarodowej, de facto wykracza jednak poza klasyczną jej definicję. 

Łączy w sobie elementy organizacji międzynarodowej, w ramach której 

zachodzą procesy ponadnarodowego oraz międzyrządowego zarządzania. 

Cechy te, pomimo założeń reformy lizbońskiej o uczynieniu jej spójną 

instytucją o charakterze klasycznej organizacji międzynarodowej, zostały 

wzmocnione, a nie osłabione. Publikacja stanowi kompendium wiedzy o 

specyfice instytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej, jaka zachodzi na 

podstawie zapisów Traktatu z Lizbony. 

 

 

 

TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA Monika (red.) (2014), Warszawa 

System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec 

 

Przedmiotem analiz zawartych w książce jest relacja między 

funkcjonowaniem systemu Schengen a imigracją do Unii Europejskiej 

widzianą z perspektywy polityk Polski i Niemiec, a także dyskurs prasowy, 

prowadzony w tych krajach. Centralnym punktem rozważań jest analiza 

porównawcza stanowisk Polski i Niemiec w kwestiach reformy systemu 

Schengen oraz przyjęcia do niego Bułgarii i Rumunii, ukazująca imigracyjne 

tło czynników różnicujących oba kraje. Autorami zawartych w książce analiz 

są: Piotr Burgoński, Karolina Grot, Piotr Kaźmierkiewicz, Katarzyna Kącka, 

Magdalena Lesińska, Anna Szachoń-Pszenny, Monika Trojanowska-

Strzęboszewska, Marcin Zaborski. 

 

 

 

Nowy dział w „PRZEGLĄDZIE EUROPEJSKIM” 

 

 

W dwóch ostatnich numerach czasopisma naukowego „Przegląd 

Europejski” pojawił się nowy dział zatytułowany „Kryzysy w procesie 

integracji europejskiej”. Prezentowane są w nim opracowania 

cząstkowych rezultatów badań prowadzonych w ramach projektu 

badawczego „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich 

przezwyciężania”, finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki 

(Umowa nr UMO-2012/05/B/HS5/01077). Wszystkie artykuły można 

pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej pisma. 

 

 

 

http://cedewu.pl/Unia-Europejska-jako-organizacja-miedzynarodowa,p,680
http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/str_3-13.pdf
http://przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/numery/
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Badania naukowe 
 

 

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty. 

Finansowanie projektów rozwijających współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. 

Termin składania wniosków: do 1.06.2015 

Dofinansowane mogą być działania w ramach kategorii: 

1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje);  

2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania); 

3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie); 

4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci); 

5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od 

granicy); 

6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). 

Kto może złożyć wniosek: organizacje i osoby fizyczne. 

Więcej informacji tutaj. 

 

Środki na polsko-niemiecką wymianę osobową na lata 2016-2017  
Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)  

Termin: 30.06.2015 

Opis: grant na wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami. Wymiana akademicka przy realizacji 

projektów badawczych na lata 2016-2017.   

należy przygotować przedsięwzięcie naukowe, które będzie realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów.  

Kto może złożyć wniosek: nauczyciele akademiccy i młodzi naukowcy po doktoracie, studenci, absolwenci i doktoranci. 

Więcej informacji tutaj. 

 

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.  
Termin składania wniosków: do 30.08.2015 (min. 3 m-ce wyprzedzenie przed realizacją projektu) 

Grant na konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom: 

1. integracji Polski z Unią Europejską  

2. transformacji gospodarczej  

3. reform samorządów terytorialnych  

4. stosunków polsko-niemieckich 

Kto może złożyć wniosek: organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. 

Więcej informacji tutaj. 

 

Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech. 

Termin składania wniosków: 01.09.2015. 

Opis: Roczne stypendia dla studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy 

kontynuują studia na niemieckich uniwersytetach, wyższych szkół zawodowych  i wyższych szkołach artystycznych.  

Priorytet: kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej.  

Stypendyści powinni być zaangażowani społecznie lub politycznie. 

Więcej informacji tutaj. 

  

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_04/36449d365a3b762ecceace0da61f6dad.pdf
http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id-3417/index.html
http://www.boell.de/en/scholarships/scholarships.html
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Konkursy 

 

 
Konkurs Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich  

na najlepszą pracę doktorską 
 

PTSE ogłosił pierwszą edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014 roku z zakresu 

studiów europejskich. Minął już termin nadsyłania prac. Wkrótce zostaną ogłoszone wyniki. Zwycięzca 

otrzyma nagrodę pieniężną, a jego praca doktorska zostanie opublikowana. Istnieje również możliwość 

przyznania wyróżnień. 

Więcej informacji tutaj. 

  

http://ptse.eu/konkursy.html
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 Zaproszenia do publikacji 
 

 

 

 

 

 

Komitet redakcyjny zaprasza wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do 

nadsyłania tekstów do pierwszego tomu periodyku naukowego pt. „Lubelskie Studia 

Wschodnioeuropejskie”. Teksty należy nadsyłać w terminie do 15 maja 2015 roku. Kontakt z redakcją: 

lubelskie.studia@gmail.com. 

 

 

Redakcja „Nowych Mediów” zaprasza do przesyłania tekstów do 6 numeru czasopisma. Nadesłane 

materiały grupowane będą w następujących działach: Polityka, Kultura, Społeczeństwo, Recenzje, Varia 

(rozmowy, sprawozdania, raporty badawcze i inne). Nabór tekstów trwa do 31 maja 2015 r. Więcej 

informacji na stronie internetowej czasopisma. 

 

 

Redakcja kwartalnika „Przegląd Zachodni” zaprasza do składania materiałów przeznaczonych do 

publikacji w numerze 4/2015, poświęconym tematyce Niemiec. Termin składania tekstów: koniec lipca 2015 

r. Więcej informacji na stronie internetowej kwartalnika w zakładce: Aktualności. 

 

 

Redakcja „Rocznika Integracji Europejskiej” zaprasza autorów specjalizujących się w szeroko 

rozumianej problematyce integracji europejskiej do nadsyłania rozpraw, artykułów, przeglądów i komentarzy 

do numeru 9/2015 „Rocznika Integracji Europejskiej” w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. Więcej informacji 

na stronie internetowej czasopisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lubelskie.studia@gmail.com
http://www.nowemedia.umk.pl/
http://www.iz.poznan.pl/pz
http://www.rie.amu.edu.pl/

