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Sylwetka dr Beaty Przybylskiei-Maszner

Dr Beata Przybylska-Maszner jest z wykształcenia politologiem i prawnikiem. W 2000

r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
uzyskała tytuł magistra. W tym samym roku napisała pracę dyplomową i otrzymała Diplóme

d'Etudes Aprofondis (DEA) na specjalnościdroit communataire (prawo wspólnotowe) na

Uniwersytecie Nancy we Francji. Po ukończeniu studiów mgr Beata Przybylska-Maszner
rozpoczęła studia doktoranckie w lnstytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale
Nauk Społecznych (WNS) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i w czerwcu 2004 r. uzyskała

stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie
pracy pt.,,Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony".

Praca zawodowa dr B. Przybylskiej-Maszner jest związana głównie z Uniwersytetem

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2009 Habilitantka pracowała jako

adiunkt

w

Zakladzie Stosunków Międzynarodowych lnstytutu Nauk Politycznych

i

Dziennikarstwa WNS UAM, a od 2009 r. jest zatrudniona na tym samym stanowisku w

Zakładzie Badań nad lntegracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych

i

Dziennikarstwa

UAM. W latach 2006-2008 Habilitantka pracowała także w ramach umowy o dzieło w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz w okresie październik-grudzień 2005

-

w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Wykształcenie i dotychczasowy

rozwój naukowy dr B. Przybylskiej-Maszner wskazują na umiejętne łączenie przez Nią wiedzy
z zakresu prawa oraz nauk o polityce.

Ocena osiągnięć naukowych dr Beaty Przybylskiej-Maszner

Dorobek naukowy dr. Beaty Przybylskiej-Maszner ma charakter politologiczny o czym
Świadczą zarówno przedmiot badań, jak i stosowana przez Nią metodologia badań. Jest to

dorobek pokaźny pod względem ilościowym, jak również znaczący pod względem
jakoŚciowym. Łącznie jest to

-

zgodnie z przygotowanym wykazem

-

ok. 60 publikacji,

włączając w to ekspertyzy. Są to publikacje w języku polskim i angielskim, opublikowane w
Polsce i za granicą-

Podstawowe osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, zgłoszone przez
dr B. Przybylską-Maszner, zgodnie z art. 16 ust, 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych itytule naukowych oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.

595 ze zm.) to cykl 26 publikacji, który zawiera się w tytule: ,,Determinanty zmiany w
procesie instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na przykładzie
kształtowania relacji Unia Europejska-Afryka". Na ten cykl publikacji składa się, zgodnie z
deklaracją Habilitantki:
1

współautorska monografia w języku polskim (wraz z Markiem Rewizorskim),

4 redakcje lub współredakcje monografii wieloautorskich/prac zbiorowych (w tym

2

w języku angielskim),

21 artykułów w czasopismach naukowych lub w pracach pod redakcją (w tym 5 w
języku angielskim).
Wskazane przez dr Beatę Przybylską-Maszner główne osiągnięcie naukowe, choć nie

ma formuły książki wykazuje cechy naukowości. Przedłożony cykl 26 publikacji jest ściśle
powiązany tematycznie, odznacza się wysokim poziom merytorycznym i cechuje go właściwy

warsztat naukowy. Habilitantka konsekwentnie dąży do osiągnięcia przyjętego przez siebie

celu badawczego poszukuje odpowiedzi na nurtujące Ją pytania badawcze

i

szuka

potwierdzenia lub zaprzeczenia hipotez, które stawia, we właściwysposób dobierając
metody badawcze.

Przedmiotem badań głównego osiągnięcia naukowego dr Beaty Przybylskiej-Maszner

jest proces

instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej

i

bezpieczeństwa Unii
2

Europejskiej,

w

szczególności jego wpływ na kształtowanie ram relacji unijnych z

poszczególnymi państwami

i

regionami Afryki. Celem badań było wskazanie zmian w

procesie instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na przykładzie

dynamiki kształtowania stosunków UE-Afryka,

w

szczególności: wskazanie determinant

aktywnościUnii Europejskiej w wybranym regionie, analiza zmian unijnych mechanizmów
zaangażowania w tym regionie oraz ocena ich oddziaływania. Przedmiot badań i ich cel są

spójne, radzą jednak pytanie, czy tytuł głównego osiągnięcia naukowego nie został
sformułowany zbyt wąsko. Zarówno przedmiot badań, jak i ich cel odnoszą się bowiem nie

tylko do determinant zmiany w procesie instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej

i

bezpieczeństwa na przykładzie kształtowania relacji Unia Europejska-Afryka, ale również do

istoty zmian mechanizmów zaangażowania się Unii Europejskiej w Afryce

i

oceny

ich

oddziaływania. To sugeruje, iż temat mógł być sformułowany szerzej. Faktem jest jednak i to
należy zaznaczyć, że determinanty zmian, o których mowa powyżej, stanowią główny trzon

prowadzonych przez Habilitantkę badań

w przedłożonym cyklu 26 publikacji.

Założenie

przyjęte przez dr B. Przybylską-Maszner stanowi, iż aktywnośćUnii Europejskiej w Afryce

podlegała

po roku 1993

zmianom wynikającym,

zachodzących wewnątrz struktur UE,

z

jednej strony,

z

przekształceń

z drugiej strony, z reorientacji strategicznej,

której

podłożem była wypadkowa interesów poszczególnych państw członkowskich, jak również
koniecznośćpodejmowania wspólnych działań wobec zagrożeń dla państw UE, których
źródłem stał się ten region. Habilitantka słusznie stwierdza, że Unia Europejska prowadzi w
Afryce działania, wynikiem których jest ukształtowany wielopoziomowy, wielopłaszczyznowy

i

współzależny mechanizm współpracy,

co stanowi

potwierdzenie modelu

wielopoziomowego zarządzania w ujęciu klasycznym, Habilitantka przyjęła także kilka pytań
badawczych, które są spójne zarówno z celem badawczym, jak i stawianymi hipotezami.

Przyjętemu przez

dr B.

Przybylską-Maszner problemowi badawczemu została

podporządkowana struktura tekstów, wskazanych jako główne osiągnięcie badawcze. Grupa

z

nich została poświęconaproblematyce reform wewnętrznych Unii Europejskiej.

Do

publikacji tych należą: monografia pt. System insĘtucjonalny Unii Europejskiej potraktacie z
Lizbony, (Warszawa 2012|, której Habilitantka jest współautorką, a także artykuły naukowe:

Przewodniczqcy Rady Europejskiej

-

między strategiq politycznq a rutynq pracy urzędnika,

,,Rocznik lntegracji Europejskiej", nr 6fżOt2; Spory kompetencyjne wokół urzędu Wysokiego

Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,,,Studia

Europejskie", nr ż(62) 2OI2; Przywództwo polityczne Unii Europejskiej podczas kryzysu - o
potrzebie przewodzenia, przewodniczenia, przewodnictwa, reprezentacji iwpływą (w:)J. M.
Fischer, M. Tomaszyk (red.), Zarzqdzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii

Europejskiej, Wydawnictwo lnstytutu Nauk Politycznych PAN, Warszawa 2Ot3; The Arab
Spring as a test of post-Lisbon capabilities and strategies of the European IJnion

in North

Africa, B. Przybylska-Maszner (red.), The Arab Spring, Faculty of Political Science and
Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań za1.J,. W tej grupie publikacji Habilitantka

zdefiniowała pojęcia, które stosowała w dalszych badaniach (instytucjonalizacja WPZIB;

dynamika przekształceń instytucjonalnych UE, zmiana

w

procesie instytucjonalizacji)

i

zakreśliłapodstawy dla dalszych badań. Druga grupa publikacji odnosi się do stosunków

między Unią Europejską
dysfunkcjonalności.

a Afryką przez pryzmat ich dynamiki,

współzależności,jak

W skład tej grupy wchodzą następujące artykuły: Od strategii

Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afrykq

współpracy na rzecz rozwoju,,,Przegląd Strategiczny", l1f

- dylematy

i

Unii

o realnej wizji

tlżOlt; Strategia lJnii

Europejskiej

- między politycznq wolq oddziaływania
regionie, (w:) Zukowski A. (red.) Konteksty

na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie Sahelu

a

realnym wpływem na sytuację

w Afryce.

bezpieczeństwa

w

Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, Seria ,,Forum

Po|itologiczne", t. 17, lnstytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn zol4. Kolejna

grupa tekstów

to analiza interakcji

zachodzących

w

ramach Unii Europejskiej między

państwami członkowskimi i instytucjami UE, które wpływają na ostateczny kształt polityki

zewnętrznej UE. ZagadnieniU temu Habilitantka poświęciłakilka prac: IJwarunkowania
reorientacji polityki Unii Europejskiej wobec AIryki Połnocnej po roku 2017, ,,Przegląd
Politologiczny" L/2OL4; Zmienne w relacjach politycznych Unii Europejskiej z Egiptem po roku

2072,,,Rocznik lntegracji Europejskiej", Poznań 2015; The political dimension of European
Union-Egypt relations after 2072

-

between necessity ond obligation, (w:) A. Potyrała, B.

Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (eds.), Relations between the European Union and
Egypt after 2077

-

determinants, oreas of co-operation and prospects, Logos, Berlin 2015.

Uzupełniające badania stały się także analizy cywilnego

i

operacyjnego UE w Afryce |aperacje Unii Europejskiej w Afryce

wojskowego zaangażowania

-

ambicje, możliwości,efekty

oraz Operacja wojskowa EUFOR Libia (w:) B. Przybylska-Maszner (red.), Operacje wojskowe

Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2OI4. Misja doradcza i pomocowa lJnii Europejskiej w
zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga EUSEC RD Congo

-

uwarunkowania, struktura, efekty (w:) B. Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii
Europejskiej, Poznań żO1O; Operacje
Obrony

-

w obszarze Europejskiej PoliĘki Bezpieczeństwa i

uwarunkowania i perspektywy rozwoju, ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne",

nr t-2/2009; Mechanizmy finansowanio operacji wojskowych Unii Europejskiej- ewolucja,
uwarunkowania, perspektywy, ,,Rocznik lntegracji Europejskiej", 4f20IO, Udział Polski w
misjach i operacjach wojskowych Unii Europejskiej w Afryce,,,Przegląd Politologiczny" , żO'J"6].

Kilka tekstów zostało poświęconych problematyce instrumentów finansowych

UE

wspierających jej działania zewnętrzne [m.in. Europejski Fundusz na rzecz Demokracji

-

założenia,możliwości,efekty,,,Rocznik Europeistyczny", Wrocław 201"6; European
Endowment for Democracy

-

the experience of the projects implemented in Egypt, (w:) A.

Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (eds.), Relations between the European

Union and Egypt after 2a71

-

determinants, areas of co-operation and prospects, Logos,

Berlin 2015).
Przedłożone przez Habilitantkę główne osiągnięcie naukowe ma charakter pionierski,

bowiem ukazuje zmiany

w procesie

instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej

i

bezpieczeństwa na przykładzie stosunków UE-Afryka, a takie ujęcie problemu nie zostało
wcześniejw literaturze przedmiotu zastosowane. Ponadto dwie przygotowane pod redakcją
naukową dr B. Przybylskiej-Maszner książki: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce
(Poznań żOt4) oraz Misje cywilne Unii Europejskiej |Poznań 2010) są pierwszymi w Polsce tak

szczegółowymi opracowaniami mechanizmu zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej jako

integralnego elementu zewnętrznego wymiaru zaangażowania Unii
międzynarodowej w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa

i

na

arenie

obrony na kontynencie

afrykańskim.

Oprócz głównego osiągnięcia naukowego HabiIitantka posiada także publikacje z

pokrewnych obszarów temaĘcznych. Łącznie są

to 34

publikacje, w tym:

1

redakcja

monografii wieloautorskiej/pracy zbiorowej w języku angielskim; 1 redakcja podręcznika dla

nauczycieli; 2 leksykony; 22 artykuły naukowe (w tym: 5 w języku angielskim, 2 w języku

niemieckim,

1 w języku

rosyjskim),

7

opracowań umieszczonych

w

podręczniku dla

nauczycieli; 1 ekspertyza dla Kancelarii Senatu, Biura Analiz i Dokumentacji. Prace te oscylują

wokół trzech zagadnień: 1) rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa

i

obrony oraz

mechanizm kształtowania jej instrumentów, ż) przywództwo polityczne w Unii Europejskiej,
3) dynamika procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. W pierwszymz wymienionych obszarów

badań Habilitantka opublikowała kilka rozdziałów w książkach pod redakcją naukową

Wallasa, R. Kmieciaka, W. Malendowskiego, S. Wojciechowskiego,
Czachóra, T. Szymczyńskiego,

A.

T.

Wejksznera,

Z.

M. Rewizorskiego. Habilitantka była również współautorką

dwóch leksykonów integracji europejskiej (wraz z A. Potyrałą), w których odpowiedzialna
była za przygotowanie definicji ponad 330 pojęć. Drugi z obszarów badawczych dotyczący
przywództwa politycznego w Unii Europejskiej obejmuje artykuły i rozdziały w czasopismach
,,Weltrends", "Środkowoeuropejskie

Studia Polityczne", "HayKoBi [1paqi", 9opHonnopcbKoro

.ĄepxasHoro VHisepcnrery irvr. 11.Morunn, Mnxonaia, Vxpaiua. (,,Prace Naukowe"
Czarnomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. P. Mogyły, Mikołajów, Ukraina) oraz w
książkach pod redakcjąZ. Czachóra, T. Szymczyńskiego, J. Jańczaka, M. Rewizorskiego. Trzeci

z

obszarów badawczych

-

aspekty dynamiki procesu rozszerzenia Unii Europejskiej

-

obejmuje kilkanaścieartykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych pod redakcją: M. MusiałKarg, T. Brańki, T. Reichelta, B. Chołuja, G. Rowe'a, H. Jtirgen-Wagenera, J. Babiaka, T.
Szymczyńskiego, Z. Czachóra, l. Andruszkiewicza, A. Balczyńskiej-Kosman oraz Habilitantki. Dr

B. Przybylska-Maszner jest także autorką ekspertyzy pt. Rola organizacji pozarzqdowych w

realizacji celów wynikajqcych ze Strategii Lizbońskiej przygotowanej dla Kancelarii Senatu,
Biuro Analiz i Dokumentacji (Warszawa 2009).

W publikacjach Habilitantka w sposób świadomystosuje metody typowe dla nauk
społecznych: badań teoretycznych, ogólnologiczne (synteza, indukcja, dedukcja)

i

empiryczne; analizę: dokumentów prawnych, instytucjonalną, systemową, decyzyjnej, jak

również metodę porównawczą, historyczną

i

czynnikową. Właściwieposługuje się siatką

pojęciową z zakresu nauk o polityce i wykazuje znajomość jej podstaw teoretycznych. Mozna

jedynie zwrócić uwagę, iż realizm jako teoria stosunków międzynarodowych nie wymaga
przymiotnika ,,międzyrządowy" , (ss. 5-6 autoreferatu).

O wysokim poziomie prowadzonych przez Habilitankę badań świadczy fakt, iż ich
wyniki zostały publikowane zarówno w różnych ośrodkach akademickich w Polsce jak i za

granicą (m.in, Warszawa, Poznań, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Berlin) oraz
wydawnictwach (Wydawnictwo Logos

w Berlinie, VS Verlag fur

w

różnych

Sozialwissenschaften w

Berlinie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Difin, Scholar, Elipsa, Wydawnictwo WNPiD UAM).
Znacząca częśćartykułów została opublikowana w czasopismach naukowych umieszczonych

w wykazie ministerialnym czasopism punktowanych (lista B). Do wysokiej jakości badań
Habilitantki przyczyniły się z pewnościąkwerendy biblioteczne i wywiady będące elementem

ProjektÓW badawczych, jakie przeprowadziła

w

instytucjach UE (Komisji Europejskiej,

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Parlamencie Europejskim, przedstawicielstwach
państw przy UE) i partnerskich ośrodkachakademickich.

W ogólnei ocenie stwierdzam, że dr Beata Przybylska-Maszner podejmuje w swoich

badaniach istotne problemy, a jej prace umieiętnie lączą teorie z praktyką z zakresu

stosunków międzynarodowych, charakteryzują się wysokim pozlomem merytorycznym,

są oparte na szerokiej podstawie źródłoweji
przedmiotu, a ponadto zostały wydane w uznanych

dobrym warsztatem naukowym,
rePrezentatywnej literaturze

wYdawnictwach naukowych. Habilitanka jest badaczką rozpoznawalną; do wyników jej
badań odwołują się inni badawcze,

o

czym świadczą wskaźniki parametryzacyjne: wg

Harzing's Publish or Perish wskaźnik cytowalności prac dr Beaty Przybylskiej-Maszner wynosi
22 (h-index:2), wg Google Scholar cytowalność:11 (h-index: 2).

Promowaniu wyników badań służąnatomiast wizyty

w zagranicznych

ośrodkach

akademickich. Podczas dotychczasowej pracy naukowej dr B. Przybylska-Maszner odbyła 7

wizyt i staŻy naukowych na uczelniach akademickich w Belgii i Francji (Universitó de paris

1,

Universitó de Paris 8, Universitć de Nancy 2, Universitó Libre de Bruxelles, Univerisitć de
Strasbourg). Niewątpliwie rozpowszechnianiu prowadzonych przez siebie badań oraz ich

wYników służyniezwykle aktywny udział Habilitantki
naukowych

o

zasięgu krajowym

i

w

konferencjach

i

seminariach

międzynarodowym. Wzięła Ona udział w ponad 50

konferencjach, seminariach i debatach naukowych, wygłaszając na nich referaty. Były to
konferencje organizowane przez wiodące ośrodkiakademickie, w tym wystąpienia na l i ll
Ogólnopolskim Kongresie Politologii, Ogólnopolskim Forum Studiów nad Bezpieczeństwem,

l

Kongresie Europeistyki, corocznych olsztyńskich konferencjach dotyczących tematyki
afrykańskiej, corocznych międzynarodowych konferencjach naukowych w Słubicach (od V do

XVl edycji) organizowanych przez Wydział Wydziału Nauk Politycznych

i

Dziennikarstwa

UAM. W lipcu 2016 roku wygłosiła również referat podczas 24. Światowego Kongresu lpSA

(24th |PSA World Congress
orga

n

izatorką

lu b

of Political

Science). Dr B. Przybylska-Maszner była także

współorga n izatorką n iektórych konferen

cj i.

AktYwnoŚĆ naukową Habilitantka prowadzi poprzez członkostwo w
międzynarodowych i polskich stowarzyszeniach naukowych, takich jak: International
Political Science Association

-

IPSA, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - oddział w

Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (członek Komisji

Rewizyjnej w oddziale poznańskim), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (członek
Sądu Koleżeńskiego w oddziale poznańskim). Od roku 1999 pełni takźe funkcję wiceprezesa
OśrodkaBadań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu.

Habilitantka posiada także bardzo duże doświadczenie w realizacji grantów
badawczych. Uczestniczy/la Ona w

1.7

projektach badawczych, w tym 4 międzynarodowych.

Jest to liczba imponująca. Projekty były finansowane ze środków Narodowego Centrum
Nauki, funduszy Unii Europejskiej

Politycznych

i

-

programu Jean Monnet, jak i środków Wydziału Nauk

Dziennikarstwa Uniwersytetu

im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W

zdecydowanej większości dr Beata Przybylska-Maszner była wykonawcą w projektach; raz

była kierownikiem projektu pt. ,,Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w

-

analiza politologiczno-prawna" - finansowanego

z

grantu w konkursie dziekana WNPiD na projekty badawcze dla pracowników naukowych

i

rozwiązywanie konfliktów w Afryce

doktorantów WNPiD 2011 (20IL-2OL4); raz współkierowała programem: żO73-żOt6Jean

Monet Programme LLP, EDUPOL module ,,The European lntegration Process. The double
reunification through the EU Education Policies |7948-ż012|" (wraz z dr Ettore Deodato,

prof. UAM dr hab. Magdaleną Musiał-Karg). Na lata 20j.6-2019 Habilitantka otrzymała
prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki na projekt pt. ,,Rada Europejska w procesie
kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii
Europejskiej".

Od roku 2007 r. dr Beata Przybylska-Maszner jest także sekretarzem redakcji
Rocznika lntegracji Europejskiej,

a od 2013 r.

zastępcą redaktora naczelnego tego

uznanego w środowisku politologicznym czasopisma. Rocznik ten, po ocenie w 2015 l., po
raz kolejny znalazł się na ministerialnej liścieB czasopism punktowanych uzyskując wysoki
wskaźnik oceny - 11 pkt. Habilitantka zasiada również w radzie naukowej redakcji czasopisma

,,lnternational Relations and Diplomacy", wydawanego przez Palgrave Macmilian (grupa A na
liście:lF 0.561). Jest także recenzentką tekstów naukowych dla krajowych i zagranicznych

czasopism naukowych, takich jak:. ,,Przegląd Europejski", ,,Przegląd Zachodni", ,,JEMI

-

Journal of Entrepreneurship, Management and lnnovation - Journal of Nowy Sącz Business

School- National Louis University", ,,lnternational Relations and Diplomacy".

Dorobek organizatorski, dydaktyczny i popuIaryzatorski

Dr Beata Przybylska-Maszner posiada bardzo duży dorobek organizatorski, bogate
doŚwiadczenie dydaktyczne, jak również znakomite osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy z

zakresu integracji europejskiej. Oprocz wspomnianej już wcześniej funkcji sekretarza oraz
zastępcy redaktora naczelnego czasopisma ,,Rocznik lntegracji Europejskiej" Habilitanka była
członkiem komitetów organizacyjnych, spotkań interdyscyplinarnej grupy badawczej, a także

konferencji i seminariów przygotowywanych w Zakładzie Badań nad lntegracją Europejską

UAM. Do takowych należy zaliczyć, m.in.: seminarium naukowe nt. ,,Common Foreign and
Security Policy in Crisis

-

Challenges and Future Scenarios" (2016), konferencję naukową pt.

,,Wspólna polityka bezpieczeństwa
perspektywy" (201,4), "Polska

i

i

obrony Unii Europejskiej: osiągnięcia

Unia Europejska

- quo vadis?"

-

szanse

-

|żOt4), panel ,,Operacje

wojskowe UE" podczas 1,4 Europejskiej Konferencji Naukowej Europa XXl wieku. polska,
Europo i Świat. 10 lat po rozszerzeniu IJE z 2004 r. (żOL |, konferencji nt. ,,Badania i studia
europejskie w perspektywie politologicznej" (2013), konferencji,,Prezydencja Polski w Radzie

Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse

i

zagrożenia" (2011); debaty videokonferencji

,,PRO].00 do Prezydencji. Forum (żO1-Ą, konferencji ,,50 lat i co dalej? Między integracją a
atom izacją ..." (2007

).

W ramach działalnościdydaktycznej Habilitantka prowadzi szereg zajęć w

języku

,,lntegracja

w języku angielskim, z takich przedmiotów jak: ,,Prawo europejskie",
Polski z Unią Europejską", ,,Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej",

,,Programy

i

polskim oraz

fundusze Unii Europejskiej", ,,Finanse

w

projektach Unii Europejskiej",

,,Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa", ,,Bezpieczeństwo w regionie Bliskiego

Wschodu", ,,System prawny i dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej", ,,lntroduction to

the European Union law" (Master of European Political Studies - double

diploma,

Słubice/Frankfurt), ,,Legal and Financial lnstruments of the EU for Cross-border Cooperation"

(lnternational Relations: Regional

and Cross-border Cooperation, Master

Studies,

Poznań/Słubice). Dla studentów Studium Podyplomowego dla nauczycieli historii i WoS dr B.

Przybylska-Maszner przygotowała wykłady ,,Historia integracji europejskiej", ,,Edukacja
europejska", a dla studentów studiów podyplomowych 1arządzania funduszami i projektami

UE

i

Programów Europejskich wyktad ,,Projekty organizacji pozarządowych".

od 2oI4

r.

współprowadzi również dwa kursy e-learningowe na platformie uniwersyteckiej Moodle:

,,Środkowo-wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej" w ramach programu Modułu Jeana

Monnet oraz ,,Teoretyczne koncepcje integracji zróżnicowanej" w ramach programu Katedry

Jeana Monnet. Prowadzi Ona także seminarium licencjackie dla kierunków politologii

i

stosunków międzynarodowych. Dotychczas była promotorem 69 prac licencjackich; jest

również promotorem pomocniczym w trzech przewodach doktorskich. W 2005 r. dr

B.

Przybylska-Maszner ukończyła też szkolenie w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

zakończone egzaminem,
KOSzEFS

w wyniku, którego otrzymała status akredytowanego

trenera

w projekcie ,,Rozwój lokalnego partnerstw a na rzecz rynku pracy oraz wsparcie

projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny"

-

szkolenie organizowane

przez Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Osiągnięcia organizatorskie oraz dydaktyczne były wielokrotnie doceniane przez
władze wydziałowe i uniwersyteckie. Habilitantka kilkakrotnie otrzymała nagrody Dziekana

WNPiD UAM: za osiągnięcia
2007/2008),

w

pracy dydaktycznej (w latach 20O5/ZaO6, żaO6l2OO7,

za działalnośćnaukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz społeczności

akademickiej Wydziału (rok akademicki żOL3/2OL4|, za działalnośćnaukową i organizacyjną

na rzecz społecznościakademickiej Wydziału (rok akademicka 2O1,4/żO1,5). Otrzymała także
dwie nagrody motywacyjne Rektora UAM za osiągnięcia w 2014 i 2015 roku. Wysokie oceny

Habilitanki

w

zakresie działalnościorganizacyjnej

i

dydaktycznej

ze strony

władz

wydziałowych i uczelnianych w pełni podzielam. Warto podkreślić,iż prowadzone przez
Habilitantkę zajęcia dydaktyczne spójne są z prowadzonymi przez Nią badaniami naukowymi.
Tematyka zajęć prowadzonych przez dr Przybylską-Maszner oscyluje w dużej mierze wokół
problematyki Unii Europejskiej, podobnie jak prowadzone przez Nią badania naukowe.

Aktywność organizacyjna Habilitantki

jest również imponująca, podobnie

jak

prowadzona przez Nią działalnośćpopularyzatorska. Aktywnośćw zakresie popularyzaĄi

nauki dr Beaty Przybylskiej-Maszner obejmuje zarówno prowadzenie wykładów
nieakademickich słuchaczy, jak

i

dIa

uczestnictwo w inicjatywach promujących wyniki badań

naukowych. Od 2015 r. jest Ona członkiem ,,Team Europe Polska"

- sieci ekspertów do spraw

europejskich, która stanowi integralną częśćsystemu informowania obywateli

o

pracy

instytucji unijnych, unijnym prawie oraz wszelkich innych zagadnieniach dotyczących
funkcjonowania Unii Europejskiej.
Wielkopolska", Również

Od 1999 r. jest także członkiem ,,Team

od 2015 r.

Habilitantka jest ekspertem

w

Europe

ramach projektu

edukacyjnego ,,Europejskiego Uniwersytetu Latającego" skierowanego

do

szkół

l0

gimnazjalnYch i Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Centrum
Edukacji obywatelskiej
w Warszawie. BYła równiez zaangaŻowana w organizację ll Regionalnego
Konkursu Wiedzy o
lntegracji EuroPejskiej w województwie wielkopolskim, uczestniczyła w jury

MiędzYszkolnego Konkursu Wiedzy

o Unii

Europejskiej

lll

Edycji

dla uczniów

szkół

PonadgimnazjalnYch w Poznaniu, w kampanii "Działaj, reaguj, decyduj" przygotowanej w
województwie wielkoPolskim przez Punkt lnformacji Europejskiej Europe
Direct-poznań

-

WNPiD.

Od 2000 r. dr Beata PrzYbylska-Maszner prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady
z
zakresu tematYki związanej z integracją europejską, m.in. dla: Regionalnego
Centrum

Szkolenia Administracji W Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego

w

poznaniu, Centrum

lnformacji EuroPejskiej, Centrum lntegracji Europejskiej w poznaniu, Funduszu
Współpracy,

Urzędu Miasta Poznania, OŚrodka Doskonalenia Nauczycieli

w

poznaniu, polskiego

Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, punktu lnformacyjnego Europe
Direct. w latach
2OO5-20O7 Petniła funkcję konsultanta regionalnego

-

specjalisty ds. rozwoju społecznego

funduszY euroPejskich dla wielkopotskich organizacji pozarządowych

-

i

projekt sieci KL9N-

Jawor i Fundacji Stefana Batorego. W ramach OśrodkaBadań i Edukacji
Europejskiej była
autorką/wsPÓłautorką Projektów współfinansowanych ze środków krajowych
i europejskich;

koordYnowata wdraŻanie projektów wpisujących się

struktur Unii EuroPejskiej

w proces przystępowania polski

, warsztatów, szkoleń z zakresu konstruowania projektów

do

oraz

PozYskiwania funduszY na ich realizację (Fundacja Europa XXl, Regionalne Centrum Szkolenia

Administracji W Poznaniu). Habititantka była również współkoordynatorką projektów
edukacYjnYch z zakresu edukacji europejskiej dla nauczycieli (między
innymi ogótnopolskiego

w ławce szkolnej" - szkolenia z zakresu edukacji europejskiej dla
- Projekt objął w latach 2001-2005 ponad 350 nauczycieli) i koordynatorką

Projektu ,,EuroPa
nauczYcieli

Projektów Narodowej Agencji Programu Młodzież(m.in: Młodzieżowe lnicjatywy
ProeuroPejskie, EuroPean Circle, a także projektów międzynarodowych,
między innymi: lDEE

ltinóraire de DĆcouverte de l'Europe par l'Echange

-

Hesja, Akwitania, Wielkopolska;

EuroPean Summer School in Zakopane). Była również autorką tekstów popularyzujących
tematykę zwlązaną z procesem integracji europejskiej, między innymi w miesięczniku
,,

Fund usze struktura lne", Biu letynie lntegracji Eu ropejskiej.

Ta niezwYkle aktYwna działalnośćdr Beaty Przybylskiej-Maszner w popularyzowaniu

wiedzY została zauwaŻona

i

nagrodzona

na

najwyższym szczeblu państwowym.
1l

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 roku o nadaniu

orderów

i

odznaczeń) otrzymała Ona Brązowy Krzyż Zasługi 'za zasługi w budowaniu

społeczeństwa obywatelskiego

w

upowszechniania idei europejskief

.

Polsce,

za

osiqgnięcia

w

działalnościna rzecz

Konkluzia

Osiągnięcia naukowo-badawcze

dr Beaty

Przybylskiej-Maszner

są znaczące

w

dziedzinie nouk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, w szczególności w zakresie nauki

o

stosunkach międzynarodowych. Habilitantka podejmuje istotne problemy badawcze,

ważne z naukowego i społecznego punktu widzenia, a Jej publikacje cechuje dobry warsztat,

rzetelnoŚĆ naukowa

i

umiejętnośćwykorzystania teorii

do badań

empirycznych.

Przedstawione główne osiągnięcie naukowe w postaci przedłożonego cyklu 26 publikacji ma
charakter pionierski, jest wkładem do rozwoju nauk o polityce, w tym do nauki o stosunkach

międzynarodowych

i

znacząco poszerza wiedzę z zakresu instytucjonalizacji relacji: Unia

Europejska-Afryka. Również pozostałe publikacje dr Beaty Przybylskiej-Maszner stanowią
ważny wkład w rozwój nauk o polityce.

Bardzo wysoko oceniam również pozostałe elementy dorobku Habilitantki,
aktywnośćkonferencyjną, udział w wymianie naukowej
organizacyjną, dydaktyczną

z

Jej

zagranicą oraz działalność

i popularyzatorską. Dr B. Przybylska-Maszner posiada również

dorobek ekspercki, co świadczy o wykorzystywaniu jej badań w praktyce.

Zważywszy powyższe z pełnym przekonaniem uznaję,

że osiągnięcia dr

Beaty

Przybylskiej-Maszner spełniają kryteria określonew art. ],5 ust. 1 ustawy z dnia ].4 marca
2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym orazo stopniach itytule w zakresie sztuki,

oraz wymagania szczegółowe zawarte w § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyźszego z 1 września2OL1, roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się

o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1166). To upoważnia mnie do
sformułowania wniosku o dopuszczenie dr Beaty Przybylskiej-

do dalszych etapów

postępowan ia habilitacyjnego.

prof. UW

I2

