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Noty o autorach
Maciej Bachryj-Krzywaźnia — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: psychologia polityki; adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowany filozofią i metodologią nauk społecznych, zwłaszcza sporem naturalizm–antynaturalizm, ze szczególnym naciskiem na problem
języka i rozumienia w teorii narracji. Psychoanalityczne, hermeneutyczne, fenomenologiczne
i strukturalistyczne tropy postrzega jako szczególnie interesujące zarówno w rozważaniach teoriopolitycznych, jak i metodologicznych.
Piotr Bukowczyk — doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: historia myśli politycznej, politologia religii.
Tomasz Czapiewski — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt
w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w tematyce
współczesnej Wielkiej Brytanii, policy process oraz bezpieczeństwa publicznego. Wielokrotny stypendysta i wykonawca grantów ministerialnych, sekretarz pisma „Reality of Politics”, redaktor tematyczny „Acta Politica”, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Szczecinie, koordynator współpracy z Policją oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie bezpieczeństwa
publicznego oraz ratownictwa. Uczestnik procesu audytu bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
Uczestnik procesu legislacyjnego w pracach nad ustawą o ochronie ludności oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Agnieszka Florczak — doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, politolog, absolwentka
Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2003 roku zatrudniona w Instytucie Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego na stanowisku adiunkta, obecnie w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków
Politycznych. Specjalizuje się w problematykach: ochrony praw człowieka, organizacji międzynarodowych, ruchów uchodźczych.
Monika Klimowicz — doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: integracja europejska, politolog i ekonomista, adiunkt w Zakładzie Europejskiej Integracji
Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka monografii naukowych, artykułów oraz rozdziałów poświęconych
wpływowi procesów integracji europejskiej na zmiany w gospodarkach krajowych i regionalnych,
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społecznym i ekonomicznym aspektom integracji europejskiej. Obecnie prowadzi badania nad
innowacjami w zarządzaniu rozwojem regionalnym oraz nowatorskimi inwestycjami społecznymi. Realizuje projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz program
Horyzont 2020 w ramach krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.
Bogusław Kotarba — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, praktyk samorządowy, autor monografii
Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002−2010 (2011), współredaktor
monografii Zarządzanie w samorządzie terytorialnym (2012), Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych (2013) oraz współautor monografii
System realizacji strategii rozwoju województwa (2013) i Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy
i europejski (2014).

Dorota Moroń — doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność
polityka społeczna. Adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze
obejmują problematykę organizacji pozarządowych, wielosektorowej polityki społecznej, współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną oraz wdrażania aktywnej polityki społecznej
i innowacyjnych rozwiązań wielosektorowych. Prowadzi również badania z zakresu inwestycyjnej polityki społecznej oraz polityki edukacyjnej, w tym szkolnictwa wyższego.
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Alicja Lisowska — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 roku zatrudniona w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie w Zakładzie Badań nad Samorządnością Terytorialną. Specjalizuje się w problematykach: socjologii rodziny, socjologii polityki i polityki środowiskowej.

Paweł Nowak — doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii; adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Zakres aktualnych zainteresowań: ochrona konsumenta, innowacyjność gospodarki, bezpieczeństwo transakcji gospodarczych, ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej, prawo umów.
Marek Rewizorski — doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, prawnik,
adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwłaszcza zagadnienia związane z regionalizacją i globalizacją
gospodarki światowej, problematyka global economic governance, teoria stosunków międzynarodowych, system instytucjonalny UE, bezpieczeństwo energetyczne.
Krzysztof Sala — doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnej
polityce gospodarczej Polski z uwzględnieniem aspektów społecznych. Inne zainteresowania
dotyczą zagadnień związanych z ochroną środowiska, szczególnie energetyki odnawialnej oraz
polityki turystycznej z naciskiem na nowe rodzaje aktywności turystycznej.
Bartosz Smolik — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalności: historia
najnowsza, nauki o polityce, adiunkt w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polskiej myśli
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politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli nacjonalistycznej, narodu i suwerenności. Inne
obszary badawcze to problematyka przywództwa politycznego we współczesnym świecie z naciskiem położonym na Chiny kontynentalne. Osobne pole badawcze stanowią polityki kosmiczne
w kontekście bezpieczeństwa narodowego i europejskiego, a także polityki publiczne oraz integracja
europejska. Ponadto w kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z problematyką
narodowościową, funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
Beata Springer — doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie
Polityki Publicznej w Instytucie Politologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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