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 ŁUKASZ DONAJ – w 2000 roku ukończył Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, otrzymując dyplom magistra w zakresie specjalności
dziennikarskiej. Stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie nauk o polityce
uzyskał w 2004 roku (Polityka bezpieczeństwa
niepodległej Ukrainy – INPiD UAM), a w 2014
roku – stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk społecznych w zakresie nauk o polityce –
specjalność: stosunki międzynarodowe (Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji
na obszarze postradzieckim – Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Od 2005
do 2009 roku – adiunkt, prodziekan ds. studiów
stacjonarnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów
Międzynarodowych w Łodzi; od 2007 do 2009
roku pełnił także funkcję wiceprezesa łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych. W latach 2009–2015 – adiunkt
w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych
WNPiD UAM; od 2015 – profesor UAM; kierownik studiów II stopnia na kierunku „stosunki
międzynarodowe”. Autor/redaktor 9 monografii
i ponad 100 artykułów oraz recenzji naukowych (opublikowanych po polsku, angielsku,
rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); zastępca
sekretarza redakcji „Przegląd Strategiczny”;
członek redakcji: „PolitBook”, „Youth. World.
Politics”, „Человеческий капитал”; „Проблемы
постсоветского пространства”, „Общество:
политика, экономика, право”, „Refleksje”;
współpracuje (recenzent) z: „R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, „Pogranicze. Polish Borderland Studies”, „Świat Idei i Polityki”,
„Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne”, „Przegląd Europejski”, „Civitas et Lex”,
„Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”,
„Colloquium”, „Środkowoeuropejskie Studia
Polityczne”, „e-Politikon” oraz „International
Studies. Interdisciplinary Political and Cultural
Journal”; członek: Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów
Międzynarodowych (od 2013 r. przewodniczący
poznańskiego oddziału), Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (od 2015 r. – członek zarządu), Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (od 2017 r.) etc. Promotor
i recenzent blisko 600 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) oraz seminaryjnych
z zakresu „stosunków międzynarodowych”,
„europeistyki”, „politologii”, „dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, „zarządzania państwem”

oraz „bezpieczeństwa narodowego”. Kilkukrotny
uczestnik – w charakterze recenzenta lub członka komisji – w przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych. W pracy naukowej i dydaktycznej
koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa, sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach postradzieckich,
komunikowania politycznego, a także kwestiami
prognozowania politycznego.
E-mail: ldonaj@wnpid.amu.edu.pl
Łukasz Donaj – in 2000 graduated from the
Institute of Political Science and Journalism
at the Adam Mickiewicz University (AMU) in
Poznań and was granted a Master’s Diploma
in journalism. In 2004 a doctoral degree in
humanities within the field of political science
was conferred on him (The Security Policy of
Sovereign Ukraine at the same institute) and in
2014 – habilitation in humanities within the field
of political science (The Conditions, Process,
and Results of the Transformation in the PostSoviet Area at the Faculty of Political Science
and Journalism at the AMU). From 2005 to
2009 he was Assistant Professor, Vice Dean for
Full-Time Studies at the Faculty of International
Studies and Diplomacy at the Łódź Academy
of International Studies. From 2007 to 2009
he was Vice President of the Łódź Section of
the Polish Association of Political Science. Between 2009 and 2015 he was Assistant Professor at the Department of International Relations
of the AMU Faculty of Political Science and
Journalism. From 2015 Professor of University of Adam Mickiewicz. The author/editor of
nine monographs and over one 100 academic
articles and reviews (published in Polish, English, Russian, Ukrainian, and Kazakh); deputy
assistant editor of “Przegląd Strategiczny”;
editorial board: “PolitBook”, “Youth. World. Politics”, “Человеческий капитал”, “Проблемы
постсоветского пространства”, “Refleksje”,
“Общество: политика, экономика, право”;
reviewer of the magazines: “R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, “Pogranicze.
Polish Borderland Studies”, “Świat Idei i Polityki”, “Wschód Europy. Studia HumanistycznoSpołeczne”, “Przegląd Europejski”, “Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, “International
Studies. Interdisciplinary Political and Cultural
Journal”, “Colloquium”, “Środkowoeuropejskie
Studia Polityczne”, “e-Politikon” and “Civitas et
Lex”; member of: Polish Political Science Association, Polish Association for International
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Studies (since 2013 President of the Poznań
Section), Consortium of Academic Strategic
Studies and Centre for European Research
and Education. The supervisor and reviewer
about 600 dissertations – bachelor’s, master’s,
and seminar, written on international relations,
European studies, political science, journalism
and social communications, state governance
and national security. Reviewer and a member
of the doctoral/habilitation degree procedures
committee. His research and teaching primarily
focus on issues of security, and the internal and
external situation of Ukraine, the freedom of
press in post-soviet countries, political communication and issues of political forecasting.
E-mail: ldonaj@wnpid.amu.edu.pl
 RADOSŁAW FIEDLER – prof. UAM, kierownik
Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Politycznych
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze
koncentrują się wokół bliskowschodniego obszaru niestabilności, polityki USA i UE wobec
Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej. Autor
wielu artykułów i monografii, a także kierownik
i wykonawca w kilku projektach finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta
kilku wyjazdów badawczych: EU Partnership
and International Cooperation w Jordanii, Eminence II w Gruzji, wizytujący profesor w Columbia University. Jest koordynatorem programu
Erasmus+ oraz prodziekanem ds. współpracy
międzynarodowej. Prezes Fundacji Fiedlerów
promującej dialog międzykulturowy, wspierającej inicjatywy społeczności lokalnej oraz innowacji społecznych.
E-mail radoslaw.fiedler@amu.edu.pl
Radosław Fiedler – Professor at AMU, head of
the Section for Non-European Political Studies at the Faculty of Political Science and
Journalism. Author of numerous papers and
monographs on the issues of the Middle East.
His research interests are focused on the determinants of instability in the Middle East, the
policy of the US and EU towards North Africa
and the Middle East, the proliferation of nuclear
weapons in the context of the Iranian nuclear
program and EU polices in Central Asia. He
has also been granted a research subsidy by
the Polish National Science Center (NCN), the
EU Partnership and International Cooperation
in Jordan, Eminence II in Georgia. Visiting professor at Columbia University. He coordinates
the Erasmus+ program and is Vice-Dean for
International Cooperation in his Faculty. He is
President of the Fiedler Foundation, which fosters cross-cultural dialogue and the initiatives
of local communities.
E-mail: radoslaw.fiedler@amu.edu.pl
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 JAROSŁAW JAŃCZAK – Prof. UAM dr hab.,
politolog, europeista, badacz granic. Swoje
zainteresowania naukowe koncentruje wokół
tematyk granic i pograniczy w kontekście procesów integracji europejskiej. W szczególności
dotyczą one zjawiska debordering i rebordering,
cross-border governance, integracji europejskiej
w mikroperspektywie oraz współpracy transgranicznej w Europie na granicach zewnętrznych
Unii Europejskiej. Autor ponad stu prac naukowych, uczestnik podobnej ilości konferencji naukowych, gościnny wykładowca na kilkunastu
europejskich, amerykańskich i azjatyckich uniwersytetach. E-mail: jaroslawjanczak.eu
Jarosław Jańczak – Prof. UAM dr hab., political
scientist, Europeanist, researcher of borders.
His academic interests focus around the themes
of borders and border areas within the context
of European integration processes. In particular,
they cover the phenomena of debordering and
rebordering, cross-border governance, European integration on the micro-scale, as well as
cross-border cooperation in Europe on the external borders of the European Union. He is the
author of over one hundred academic articles,
have participated in a similar number of academic conferences and been a visiting lecturer
at over a dozen European, American and Asian
universities. E-mail: jaroslawjanczak.eu
 MARTA JAS-KOZIARKIEWICZ – dr, politolog
i medioznawca, adiunkt w Instytucie Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
W prowadzonych badaniach podejmuje problematykę: funkcjonowania mediów w społeczeństwach demokratycznych, działalności mediów
środowiskowych – w tym mediów mniejszości
narodowych, polityki informacyjnej i medialnej
w Unii Europejskiej. Przygotowywała analizy
i ekspertyzy dla m.in. Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. E-mail: martajas@uw.edu.pl
Marta Jas-Koziarkiewicz – PhD, political scientist and media scientist, an assistant professor at
the Institute of European Studies, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw. Her research interests include:
the functioning of media in democratic societies,
specialised media, including ethnic/national minority media, the information and media policies
of the EU. She carried out analyses and professional evaluations for the National Broadcasting
Council (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji),
the Ministry of Interior and Administration and
Ministry of Interior and Administration and the
Main Inspectorate Of Road Transport among
others. E-mail: martajas@uw.edu.pl
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 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
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 Poznań. 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 European 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
 CEZARY KOŚCIELNIAK – dr, pracuje w obszarze filozofii i nauk społecznych, adiunkt
na Wydziale Nauk Społecznych UAM. W jego
zainteresowaniach badawczych znajdują się:
polityka szkolnictwa wyższego, przemiany społeczeństwa cyfrowego, transformacje kultur i religii w sferze publicznej. Ostatnio opublikował
Uniwersytet, rozwój, kultura oraz współedytował
Freedom, Equality, University.
E-mail: cezkos@amu.edu.pl
Cezary Kościelniak – PhD, philosopher, and social scientist, assistant professor at Social Science Department, Adam Mickiewicz University
in Poznań. His fields of research are the follows
the policy of a university and higher education,
transformations of cyber society, transformations of cultures and religion in public sphere.
Recently he published: University, Development,
Culture (in Polish), and coedited: Freedom,
Equality, University (in English).
E-mail: cezkos@amu.edu.pl
 KAMIL ŁAWNICZAK – dr, adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych
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i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego. Zainteresowania badawcze:
teorie i metody stosunków międzynarodowych
i studiów europejskich, system polityczny UE,
zwłaszcza procesy decyzyjne, legitymizacja
i demokracja na poziomie ponadnarodowym.
Wybrane publikacje: Społeczne zakorzenienie
aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej (2017), Socialisation and
decision-making in the Council of the European Union (2015, „Przegląd Europejski”), Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia
europejskie w Polsce (2015, z: J. Czaputowicz
i A. Wojciuk). E-mail: k.lawniczak@uw.edu.pl
Kamil Ławniczak – PhD, an assistant professor
at the Institute of European Studies, Faculty of
Political Science and International Studies, University of Warsaw. Research interests: theories
and methods in IR and European studies, the
political system of the European Union, in particular decision-making processes, legitimacy
and supranational democracy. Recent publications: Społeczne zakorzenienie aktorów procesu
podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej (2017), European studies in Poland: areas of
research, methods and theoretical approaches
(2017, “European Review of International Studies”, with J. Czaputowicz), Socialisation and
decision-making in the Council of the European
Union (2015, “Przegląd Europejski”).
E-mail: k.lawniczak@uw.edu.pl
 CZESŁAW MAJ – dr hab. prof. nadzw. UMCS,
jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego (1975), doktorat
UW (1984), habilitacja Uniwersytet Wrocławski
(1993). Od 1975 roku jest pracownikiem UMCS,
a od 2010 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obszary zainteresowań badawczych: teoria polityki, socjologiczny
wymiar stosunków międzynarodowych, dzieje
dyplomacji. E-mail: czeslawmaj@wp.pl
Czesław Maj – PhD, postdoctoral degree holder,
Professor at Maria Curie-Skłodowska University
(MCSU), graduated from the Warsaw University
Institute of Political Science in 1975. He was
granted his doctoral degree by Warsaw University in 1984 and postdoctoral degree by Wrocław
University in 1993. He has been employed by
MCSU since 1975, and has held the position
of Associate Professor there since 2010. The
scope of his research interests involves the
theory of politics, the sociological dimension of
international relations, and the history of diplomacy. E-mail: czeslawmaj@wp.pl
 TATIANA MAJCHERKIEWICZ – socjolog polityki, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
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Narodowej w Krakowie. W 2013 roku otrzymała
grant NCN zatytułowany: „Rekrutacja i skład
społeczno-demograficzny regionalnych elit samorządowych w latach 1998–2014”. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: elity regionalne i rządowe, kariery
polityczne, koalicje wojewódzkie i służba cywilna. Uczestniczka i kierownik ze strony polskiej
w międzynarodowych projektach badawczych
dotyczących: elit regionalnych w procesie integracji europejskiej oraz stosunków politycznoadministracyjnych. Autorka ponad 40 artykułów
i rozdziałów w książkach, w tym kilkudziesięciu
w języku angielskim (w tym m.in. monografii: An
Elite in Transition: An Analysis of the Higher Administration of the Region of Upper Silesia, (Poland AP Lambert Academic Publishing, 2011).
E-mail: tmajcherkiewicz@gmail.com
Tatiana Majcherkiewicz – is an Assistant Professor at the Faculty of Sociology and Philosophy,
The Cracow Pedagogical University, Poland.
Her research encompasses regional and national elites, political careers, regional coalitions and
civil service corps. She recently received a grant
from the Polish National Centre of Science for
a study entitled: The recruitment and composition of the Polish regional self-governing elite in
the period 1998–2014. Her international experience is extensive and includes works and research on regional elites and the EU’s enlargement and politico-administrative relations. She is
an author of about forty academic articles, written in Polish and English. In 2011 she published
a book: An Elite in Transition: An Analysis of the
Higher Administration of the Region of Upper
Silesia, (Poland, AP Lambert Academic Publishing). E-mail: tmajcherkiewicz@gmail.com
 AGNIESZKA PACH-GURGUL – doktor nauk
ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka książki Jednolity rynek energii elektrycznej
w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i rozdziałów w książkach o tematyce międzynarodowych stosunków
gospodarczych oraz wielu naukowych artykułów
dotyczących przede wszystkim: przemian w polskiej i światowej energetyce, bezpieczeństwa
energetycznego, wspólnotowej (unijnej) polityki
energetycznej, procesu tworzenia jednolitego
rynku energii oraz wyzwań ekologicznych dla
współczesnej energetyki.
E-mail: apach@uek.krakow.pl
Agnieszka Pach-Gurgul – a doctor of economic
sciences, an assistant professor at the Chair
of International Economic Relations of the University of Economics in Krakow. The author of
the book: Single Electricity Market of European
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Union in the Context of Poland’s Energy Security as well as of chapters in the books concerning international economic relations and many
academic articles about transformations in the
Polish and world energy production, energy security, EU energy policy, the process of creation
of the unified energy market and ecological challenges for the contemporary energy production.
E-mail: apach@uek.krakow.pl
 ZDZISŁAW W. PUŚLECKI – profesor zwyczajny
dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe w zakresie: teorii handlu
międzynarodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu, regionalizacji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, transformacji krajów
Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjności
i konkurencyjności Polski w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej, polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, stosunków
ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi
się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej. Członek rad i kolegiów
redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych; członek międzynarodowych
grup naukowo-badawczych; członek krajowych
i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, takich jak Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) w Poznaniu, Towarzystwo
Naukowe Instytut Zachodni, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polish European Community Studies Association – European Community
Studies Association (ECSA), Association for the
World Refugge Problem (AWR) z siedzibą w Vaduz (Lichtenstein), International Society for the
Study of European Ideas (ISSEI), International
Political Studies Association (IPSA), International Studies Association (ISA), University of Arizona, Tucson, Arizona, USA, International Association of Business Leaders (IABL) Inc. USA,
Scientific Advisory Board – Institut Carlemany
d’Estudios Europeos de la Universitat International de Catalunya (UIC), Barcelona, Hiszpania. Autor lub współautor 649 prac twórczych
w tym 28 książek i monograficznych publikacji
elektronicznych, 250 rozdziałów w książkach,
102 artykułów w czasopismach naukowych, 22
innych publikacji naukowych, 7 ekspertyz, 196
referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, 44 recenzji wydawniczych.
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl
Zdzisław W. Puślecki – Full Professor in economics, head of the Department of International
Economics of the Faculty of Political Science
and Journalism of AMU. His academic research
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covers the theory of international commerce,
the theory of liberalism and protectionism, regionalization and globalization of the modern
global economy, the transformation of Central
and Eastern European states and their functioning in the European Union, Poland’s innovation
and competitiveness within the framework of EU
integration, Polish-German economic relations,
economic relations between Poland and developing countries and the EU’s strategy to increase
global competitiveness. He is the author or coauthor of 649 works, including 28 books and
monographic electronic publications, 250 book
chapters, 102 papers for academic journals, 22
other academic publications, 7 expert opinions,
196 papers delivered at Polish and international
academic conferences, and 44 editorial reviews.
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl
 KATARZYNA SOBOLEWSKA-MYŚLIK – prof.
dr hab., profesor nauk społecznych, kieruje Katedrą Systemów Politycznych i Partyjnych w IP
UP. Specjalizuje się w problematyce partii politycznych. E-mail: katarzyna.sobolewska-myslik@up.krakow.pl
Katarzyna Sobolewska-Myślik – Professor,
works in the Institute of Political Science Pedagogical University in Kraków. Specializes in
political parties. E-mail: katarzyna.sobolewskamyslik@up.krakow.pl
 EWA STASIAK-JAZUKIEWICZ – prof. dr hab.,
politolog i medioznawca, profesor w Instytucie
Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej obszar badań obejmuje: organizację i funkcjonowanie systemów medialnych,
rolę mediów w procesie przemian społecznych
i w komunikacji politycznej, politykę medialną
i politykę informacyjną. Przygotowywała analizy
i ekspertyzy m.in. dla Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komisji Europejskiej.
E-mail: e.stasiak-jazukiewicz@uw.edu.pl
Ewa Stasiak-Jazukiewicz – full professor at the
Institute of European Studies, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw, political scientist and media expert. Her
field of research deals with: organisation and
functioning of media systems, the role of the me-

225

dia in the process of social change, the role of
media in political communication, media policy
and information policy. She carried out analyses
and professional evaluations for the National
Broadcasting Council (Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji), the Ministry of Interior and Administration and Ministry of Interior and Administration
and among others.
E-mail: e.stasiak-jazukiewicz@uw.edu.pl
 KRZYSZTOF TOMASZEWSKI – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (aktualnie). Wykładowca: Akademii Obrony Narodowej
oraz Uniwersytetu w Genewie. Stypendysta:
Uniwersytetu w Brukseli, Instytutu Europejskiego w Genewie, Instytutu Studiów Politycznych
w Bordeaux. Ekspert w zakresie: bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej
oraz studiów europejskich. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów naukowych
oraz ekspertyz z dziedziny integracji europejskiej oraz problematyki sektora energetycznego. Doświadczenie naukowe wzbogacone
wieloletnią praktyką w administracji publicznej,
w departamentach Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za proces integracji europejskiej
oraz problemy sektora energetycznego i politykę
energetyczną. E-mail: tomaszew@wp.pl
Krzysztof Tomaszewski – Assistant Professor
at the Institute of Political Science and Journalism, Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw (at
present). Lecturer at the following universities:
National Defense University and the University
of Geneva. Holder of scholarship granted by
the University of Brussels, European Institute
in Geneva and the Institute of Political Studies
in Bordeaux. An expert in the areas of energy
security and energy policy as well as European
studies. Author of monographic publications, numerous academic articles and expert opinions
in the field of European integration and energy
sector. His academic experience is coupled with
many years of practice in public administration,
in the departments of the Ministry of Economy
responsible for European integration process,
and problems of the energy sector and energy
policy. E-mail: tomaszew@wp.pl
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