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Piotr Baranowski: doktorant IV roku na kierunku politologia na Wydziale 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Do zainteresowań badawczych 

autora należy teoria stosunków międzynarodowych, teorie systemowe w 

nauce oraz problematyka Świata Arabskiego. W przygotowywanej pracy 

doktorskiej autor skupia się na ewolucji teorii systemowych w nauce, starając 

się zbudować uniwersalny model transformacji systemu oparty na 

paradygmacie złożoności.  

 

Beata Bochorodycz, prof. UAM dr hab. – absolwentka japonistyki 

Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa (specjalność nauki 

o polityce) Uniwersytetu Kyushu w Japonii. Doktorat oraz habilitacja w 

Instytucie Studiów Politycznych PAN. Stypendystka Międzynarodowego 

Klubu Rotary Japan Program, japońskiego Ministerstwa Edukacji, Fundacji 

Japońskiej oraz Fundacji Fulbrighta. Praca i pobyty badawcze na Kyushu 

Uniwersity, Yokohama National University, School of Oriental and African 

Studies (SOAS) w Londynie, National Graduate Institute for Policy Studies 

(GRIPS) w Tokio, George Washington University, Elliot School for 

International Affairs w Waszyngtonie. Prowadzi badania z dziedziny 

współczesnej polityki zagranicznej Japonii, szczególnie relacji japońsko-

amerykańskich i problemu Okinawy, społeczeństwa obywatelskiego i 

ruchów społecznych. Autorka wielu publikacji, w tym monografii Japan’s 

Foreign Policy Making (wspólnie z K. Żakowskim oraz M. Sochą; 2018), 

Fukushima a społeczeństwo obywatelskie. Japoński ruch denuklearny w 

perspektywie politologiczno-socjologicznej (2018). 



 

Radosław Fiedler – prof. zw., kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów 

Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych. Autor artykułów i monografii związanych z problematyką 

badawczą na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 

„bliskowschodniego obszaru niestabilności”, nowego jedwabnego szlaku, 

polityki wewnętrznej i zagranicznej Iranu, procesów decyzyjnych w USA. 

Kierownik projektów badawczych finansowanych z Narodowego Centrum 

Nauki i edukacyjnych, jak Laboratorium Innowacji Społecznych. 

Stypendysta programu im. Bekkera, Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. Prowadził badania Columbia University w Nowym Jorku na 

temat uwarunkowań decyzyjnych w polityce USA wobec Iranu 

(radoslaw.fiedler@amu.edu.pl). 

Rafał Kamprowski – adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa i Obronności na 

Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk  

o polityce. Jest autorem artykułów naukowych i monografii z obszarów 

dotyczących bezpieczeństwa w zagrożeniach środowiskowych, 

bezpieczeństwa surowcowego, bezpieczeństwa żywnościowego, 

bezpieczeństwa ekologicznego, historii bezpieczeństwa. Kontakt: 

rafal.kamprowski@amu.edu.pl 

Jarosław Kardaś - doktor w zakresie nauk o polityce i administracji, 

absolwent politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik wielu 



konferencji oraz autor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych 

procesom zachodzącym na obszarze byłego ZSRR. Autor monografii 

„Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu”, a także 

współredaktor dwóch monografii „Kryzysy współczesnego świata. Różne 

ujęcia problemów globalnych i regionalnych” i „Wyzwania dla świata XXI 

w. Wybrane kryzysy globalne i lokalne”. 

 

Julia Orłowska – studentka stosunków międzynarodowych na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania 

badawcze skupiają się wokół badań nad ludobójstwem, prawami człowieka 

oraz współczesnymi zagrożeniami i konfliktami. Poza działalnością 

naukową, współzakładała i prowadzi projekt edukacyjny „Globalna Wioska”. 

 

Zuzanna Pawłowska – studentka drugiego roku stosunków 

międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności 

gospodarka światowa i biznes międzynarodowy. Zainteresowania badawcze 

skupiają się głównie na problematyce nieprzestrzegania praw człowieka, 

dyskryminacji mniejszości na świecie, polityki społecznej i ekonomicznej z 

naciskiem na promowanie zdrowia psychicznego, a także kultury oraz 

polityki państw Ameryki Południowej. Poza działalnością naukową jest 

współzałożycielką inicjatywy „Globalna Wioska”.  

 

Artur Pohl –  adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych 

na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w 

zakresie nauk o polityce ze specjalnością polityka bezpieczeństwa uzyskał w 



2016 r., broniąc dysertacji pt. Główne determinanty polityki bezpieczeństwa 

Izraela na początku XXI wieku. Absolwent studiów na kierunku stosunki 

międzynarodowe, studiów podyplomowych z przygotowania pedagogiczne. 

Stażysta programu Erasmus w Selçuk Üniversitesi (Konya, Turcja), 

Hogeschool Gent (Gent, Belgia), Matej Bel University (Bańska Bystrzyca, 

Słowacja), University of Catania (Katania, Włochy), programu 

TransFormation.doc w Lund University (Lund, Szwecja). Promotor 

kilkudziesięciu prac licencjackich, promotor pomocniczy w przewodach 

doktorskich, uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych, autor licznych publikacji, członek Polskiego Towarzystwa Nauk 

Politycznych. 

Natalia Potera [natalia.potera@amu.edu.pl] – Doktorantka w Szkole 

Doktorskiej UAM, w zakresie nauk o polityce i administracji. Absolwentka 

stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa UAM. Naukowo zajmująca się zagadnieniami związanymi 

z regionem Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Jakub Rösler – student drugiego roku stosunków międzynarodowych na 

Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności dyplomacja i stosunki konsularne. 

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bliskiego Wschodu, 

państw nieuznawanych, w szczególności Naddniestrza. Poza działalnością 

naukową współzakładał i prowadzi projekt edukacyjny „Globalna Wioska”. 

 

 

 



Maria Spychała-Kij: jest studentka trzeciego roku stosunków 

międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Do zainteresowań badawczych autorki należy problematyka konfliktów 

międzynarodowych i kryzysów humanitarnych oraz teorie stosunków 

międzynarodowych. Stażystka w Centre for International Peace and Stability 

w Islamabadzie (Pakistan) oraz Bilgi University w Stambule (Turcja). 

Autorka artykułu Civil Military Cooperation in Post Conflict Development: 

A Case of North Waziristan, NUST „Journal of International Peace & 

Stability”. 

 

Rafał Wiśniewski – adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych, Wydziału 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu; jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia 

bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Indo-Pacyfiku, rywalizację 

mocarstwa oraz strategie wojskowe. 

 


