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 RADOSŁAW FIEDLER – AMU Professor at the
Section of Strategic Studies of the Faculty of Political Science and Journalism of AMU. He is the
author of numerous papers and monographs on
the issues of the Middle East and Central Asia.
His academic interests are focused on the determinants of instability in the Middle East, United
States and European Union policies towards
North Africa and the Middle East, proliferation of
nuclear weapons in the context of Iran’s nuclear
program and the role of NGOs in the creation
of civic society. He is in charge of two grants financed by the National Science Center: Iran’s
nuclear program and the non-proliferation regime
(concluded in 2013), and: EU policy towards the
transformation process in Egypt after 2011. He
gained a research scholarship in the framework
of the “EU Partnership and International Cooperation” in Jordan. He is the Faculty’s coordinator
of the Erasmus plus program. He presides over
the Fundacja Fiedlerów which supports intercultural dialogue and local community initiatives.
E-mail: radoslaw.fiedler@amu.edu.pl
Radosław Fiedler – profesor UAM w Zakładzie
Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor licznych
artykułów oraz monografii dotyczących problematyki Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują
się na uwarunkowaniach bliskowschodniego
obszaru niestabilności, polityki USA i UE wobec Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, proliferacji broni jądrowej w kontekście irańskiego
programu atomowego oraz roli organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Jest kierownikiem dwóch grantów
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:
Irański program atomowy wobec reżimu nieproliferacji (zakończony w 2013 r.) oraz UE wobec
procesów transformacyjnych w Egipcie po roku
2011. Uzyskał także grant badawczy w ramach
„EU Partnership and International Cooperation”
w Jordanii. W pracy organizacyjnej jest wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+.
Jest prezesem Fundacji Fiedlerów wspierającej
dialog międzykulturowy oraz inicjatywy społeczności lokalnych.
E-mail: radoslaw.fiedler@amu.edu.pl
 JAROSŁAW JAŃCZAK – dr. hab., political scientist, scholar in European studies and border
studies. Since 2004, he has been Assistant Professor at the Department of Economic and Social Policy at the Department of Political Science

and Journalism at Adam Mickiewicz University
in Poznań. His academic interests are focused
on the matters of borders and borderlands in
the context of European integration processes,
in particular the phenomena of debordering and
debordering, cross-border governance, European integration in microperspective and transborder cooperation in Europe. His studies concern
border twin towns and the external borders of
the European Union. In 2015, a postdoctoral
degree was conferred upon him (Pl.: doktor habilitowany) upon the publication of a series of
studies entitled Współpraca transgraniczna na
poziomie lokalnym. Graniczne miasta bliźniacze
w Europie [Transborder cooperation at a local
level. Border twin towns in Europe]. E-mail: jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
Jarosław Jańczak – dr. hab., politolog, europeista, badacz granic. Od roku 2004 adiunkt w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Społecznej na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyk granic i pograniczy
w kontekście procesów integracji europejskiej.
W szczególności dotyczą one zjawiska debordering i rebordering, zarządzania transgranicznego (cross-border governance), integracji europejskiej w mikroperspektywie oraz współpracy
transgranicznej w Europie. Swoje badania koncentruje na granicznych miastach bliźniaczych
(border twin towns) oraz granicach zewnętrznych
Unii Europejskiej. Autor ponad osiemdziesięciu
prac naukowych, uczestnik podobnej ilości konferencji naukowych, gościnny wykładowca na
kilkunastu europejskich uniwersytetach. W roku
2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego,
przedstawiając cykl publikacji zatytułowany
„Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Graniczne miasta bliźniacze w Europie”.
E-mail: jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
 BOGDAN KOSZEL – Full Professor, is a historian specializing in the most recent history and
a political scientist. In the period from 1979–2011
he was a scholar at the Western Institute of Foreign in Poznan. Since 1993 he has worked as
a Professor at the Institute of Political Science
and Journalism of Adam Mickiewicz University.
Since 2007 he has been the head of the Department of German Studies at the AMU Faculty of
Political Science and Journalism. He specializes
in the most recent history, European integration
and the role of Germany in the processes of Eu-
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ropean development in the 20th and 21st centuries. He has written two hundred fifty academic
studies published in Poland and abroad (USA,
UK, Germany, Switzerland and Austria). He has
completed numerous scholarships and academic internships in Germany, France and Austria.
E-mail: bogdan.koszel@amu.edu.pl
Bogdan Koszel – prof. zw. dr hab., historyk dziejów najnowszych i politolog. 1979–2011 pracownik naukowy Instytutu Zachodniego, od 1993
prof. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Od 2007 kierownik Zakładu Badań
Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Specjalizuje się
w historii najnowszej, integracji europejskiej i roli
Niemiec w procesach rozwojowych Europy w XX
i XXI wieku. Autor 250 opracowań naukowych
opublikowanych w kraju i wielu za granicą, m.in.
w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii
i Austrii. Wielokrotne pobyty stypendialne i staże
naukowe w RFN, Francji i Austrii.
E-mail: bogdan.koszel@amu.edu.pl
 MAGDALENA MUSIAŁ-KARG – Assoc. Prof. at
the Department of Political Systems at the Faculty of Political Science and Journalism (Adam
Mickiewicz University in Poznań). In October
2014 she was granted a 3-year stipend for the
young excellent scientists funded by the Polish
Minister of Science and Higher Education. Her
research interests focus on direct democracy
and the use of modern technologies (ICT) in
democratic systems (mainly in electoral processes – e-voting). She’s also dealing with the
role of women in public space and with the
cross-border cooperation in the Polish-German
border area. She is the initiator and coordinator
of the Research Group “Helvetic Intiative” (helwecja.amu.edu.pl). She is also involved in undertakings realized by the Center for Direct Democracy Studies at the University of Białystok.
E-mail: magda.musial@interia.pl
Magdalena Musiał-Karg – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W październiku 2014 r. otrzymała stypendium
MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców.
Specjalizuje się w badaniach nad demokracją
bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych
technologii w systemach demokratycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze
koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej
oraz na współpracy transgranicznej na granicy
polsko-niemieckiej. Jest inicjatorką powołania
i koordynatorem działalności Grupy Badawczej
„Inicjatywa Helwecka” (helwecja.amu.edu.pl),
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której celem są interdyscyplinarne badania nad
Konfederacją Szwajcarską. Prowadzi także badania w ramach Center for Direct Democracy
Studies na Uniwersytecie w Białymstoku.
E-mail: magda.musial@interia.pl
 PRZEMYSŁAW OSIEWICZ – Assoc. Prof. at
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.
Secretary of Research Committee RC-15 of
the International Political Science Association
(IPSA). Member of the International Studies Association (ISA). Member of Polish Political Science Association. Board member of Polish International Relations Association (Poznań) and
Asia&Pacific Association. Scholar of Södertörns
Högskola (Sweden), Eastern Mediterranean
University (Cyprus), Polish Ministry of National
Education (2001), Chinese Culture University
(Taiwan, 2008), National Taipei University (Taiwan, 2009), Selçuk Üniversitesi (Turkey, 2010),
Linneaus Univerisity (Sweden, 2011), Konya
Üniversitesi (Turkey, 2011), Hogeschool Ghent
(Belgium, 2012), the Ministry of Interior (Cyprus,
2012), the Institute for Political and International
Studies (Iran, 2013), the University of Nicosia
(Cyprus, 2014), Georgetown University (USA,
2015). Visiting lecturer of universities in Cyprus,
Turkey, Iran, and Taiwan. Author and co-author
of three monographs and over 60 scientific articles. E-mail: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl
Przemysław Osiewicz – prof. UAM pracuje na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja – stosunki międzynarodowe).
Stypendysta programu Fulbright Senior Award
2016–2017 (Georgetown University, Washington
D.C.). Sekretarz Komitetu Badawczego RC-15
(Political Geography) w ramach the International Political Science Association (IPSA). Członek the International Studies Association (ISA).
Członek zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP).
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Spraw
Międzynarodowych O/Poznań oraz zwyczajny
Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
E-mail: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl
 DOROTA PIONTEK – Professor at the Faculty
of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, political scientist and media expert, head of the Department
of Social Communication of the FPSJ AMU;
member of the Board of the Polish Communication Society; media analyst and expert in political communication; Research interests: political
communication, the relationship between popular culture and political communication, populism in political communication, tabloidization
of news on politics; participant of international
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research projects, including the COST Action.
E-mail: dorota.piontek@amu.edu.pl
Dorota Piontek – profesor na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM, politolog
i medioznawca, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej; członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej; analityk
mediów i ekspert w dziedzinie komunikowania
politycznego. Zainteresowania naukowe: komu
nikowanie polityczne, relacje między kulturą
popularną i komunikowaniem politycznym, populizm w komunikowaniu politycznym, tabloidyzacja mediów informacyjnych; uczestniczka
międzynarodowych projektów badawczych,
w tym COST Action.
E-mail: dorota.piontek@amu.edu.pl
 ANNA POTYRAŁA – political scientist, lawyer,
professor at the Department of International
Relations of the Faculty of Political Science
and Journalism at Adam Mickiewicz University
(AMU). Member of the Polish Society of Political Science (PTNP) and Polish Society of International Studies (PTSM), board member of the
Poznań branch of the latter. Secretary of the
editorial board of the academic journal “Przegląd
Strategiczny” (“Strategic Review”), member of
the editorial board of the “Przegląd Zachodni”
(“Western Review”) journal. Her research focuses on involuntary migration, international
criminal law and the area of justice and home
affairs of the EU. Author of several monographs:
the most recent of which is UN towards the refugee problem. Genesis, concept and practice of
activities (Warsaw 2015).
E-mail: anna.potyrala@amu.edu.pl
Anna Potyrała – politolog, prawnik, profesor
w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych i Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (zasiada w Zarządzie
Oddziału Poznańskiego). Sekretarz w czasopiś
mie „Przegląd Strategiczny” i członkini Rady redakcyjnej czasopisma „Przegląd Zachodni”. Jej
zainteresowania naukowe dotyczą niedobrowolnych migracji, sądownictwa międzynarodowego
i wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
Unii Europejskiej. Autorka kilkunastu monografii
naukowych (najnowsza pt. Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności, wydana w Warszawie w 2015 r.).
E-mail: anna.potyrala@amu.edu.pl
 ANDRZEJ STELMACH – Prof. UAM dr hab.,
Vice-Dean for Academic Affairs at the Faculty
of Political Science and Journalism at Adam
Mickiewicz University in Poznań, Head of the
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Political Systems Section, member of the Board
of the Polish Political Science Association
(PTNP) and President of the Poznań Chapter
of this Association. He is Editor-in-Chief of the
“Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” periodical and member of academic boards in five
academic periodicals in Poland and abroad. He
has written the monograph Zmiana i stabilność
w systemie politycznym współczesnej Rosji and
several dozen articles in periodicals and collective publications. His research interests focus
on the political systems of Central and Eastern
European states.
E-mail: andrzej.stelmach@amu.edu.pl
Andrzej Stelmach – prof. UAM dr hab. prodziekan
do spraw nauki na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Systemów
Politycznych, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, prezes
Oddziału Poznańskiego PTNP, Redaktor Naczelny Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych, członek rad naukowych pięciu czasopism
naukowych krajowych i zagranicznych. Autor
monografii Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji oraz kilkudziesięciu
artykułów. Zainteresowania badawcze koncentrują się na systemach politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
E-mail: andrzej.stelmach@amu.edu.pl
 MACIEJ WALKOWSKI – AMU Professor, PhD,
holder of a post-doctoral degree, Head of the
Section for Social and Economic Policies at
the Faculty of Political Science and Journalism
at AMU in Poznań. He has written and edited
nearly 80 academic publications, including eight
monographs, published in Polish, English and
German; he has also developed over a dozen
encyclopedic entries. He is an active participant
of local and international academic conferences
in Poland and abroad. He has co-organized open
lectures, professional training sessions and several dozen student conferences. He specializes
in international economic relations and European integration, and in particular in studies on the
processes of economic globalization and regionalization, global issues, global economic and financial security, transnational corporations, development of South-East Asian economies, the
socio-economic development of the European
Union, monetary integration in Europe, EU Common Agricultural Policy and economic policy in
Poland. E-mail: maciej.walkowski@amu.edu.pl
Maciej Walkowski – profesor UAM dr hab., kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu. Autor i redaktor niemal 80
publikacji naukowych – w tym ośmiu monografii
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– wydanych w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz kilkunastu haseł encyklopedycznych. Aktywny uczestnik dziesiątek krajowych
i międzynarodowych konferencji naukowych
w kraju i za granicą, współorganizator wykładów
otwartych, szkoleń zawodowych oraz kilkudziesięciu konferencji studenckich. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz integracji
europejskiej. Szczególnie w badaniach dotyczących: procesów globalizacji i regionalizacji ekonomicznej w świecie, problemów globalnych,
bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego
w świecie, korporacji transnarodowych, rozwoju gospodarek z regionu Azji Południowej
i Wschodniej, a także społeczno-gospodarczego
rozwoju Unii Europejskiej, integracji monetarnej
w Europie, Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz polityki gospodarczej w Polsce.
E-mail: maciej.walkowski@amu.edu.pl
 TADEUSZ WALLAS – Associate Professor at the
Department of Political Science and Journalism
of Adam Mickiewicz University in Poznań. His
academic interests encompass contemporary
political systems, modern political culture and the
political aspects of globalization and European
integration. He is the President of the Committee of Political Science of the Polish Academy of
Sciences (PAN) and Vice-President of the Board
of Polish Political Science Association (PTNP).
E-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl
Tadeusz Wallas – dr hab. nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo interesuje się współczesnymi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi aspektami globalizacji
i integracji europejskiej. Jest przewodniczącym
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Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz wiceprzewodniczącym ZG Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych. E-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl
 SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI – Professor
of the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University of Poznań
and Institute for Western Affairs. Head of the
Institute for Strategic Studies of the Faculty of
Political Sciences and Journalism of Adam Mic
kiewicz University of Poznań. Security and terrorism expert of the OSCE. Editor in Chief of
the scholarly journal “Przegląd Strategiczny”.
Intern of the Foundation for Polish Science and
the US Department of State. Laureate of the
scientific award conferred by the Prime Minister
of Poland. Author of numerous publications on
internal and international security and terrorism
(e.g. Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie.
Przejawy. Przyczyny, Poznań 2013; The Hybridity of Terrorism, Understanding Contemporary
Terrorism, Berlin 2013).
E-mail: sebastian.wojciechowski@amu.edu.pl
Sebastian Wojciechowski – prof. Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Zachodniego. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych WNPiD UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Redaktor naczelny
czasopisma naukowego „Przegląd Strategiczny”.
Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej przyznawanej przez premiera polskiego
rządu. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz terroryzmu (np. Terroryzm na początku
XXI wieku. Pojęcie. Przejawy. Przyczyny, Poznań
2013; The Hybridity of Terrorism, Understanding
Contemporary Terrorism, Berlin 2013).
E-mail: sebastian.wojciechowski@amu.edu.pl
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