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Promotor Sylwetka naukowa, zainteresowania 
badawcze 

Najważniejsze publikacje  Tytuł seminarium Wykazu problematyki, której dotyczyłyby 
prace dyplomowe 

Dr Marta 
Balcerek-Kosiarz 

Dr Marta Balcerek-Kosiarz – doktor w 
zakresie nauk o polityce (2015), pracownik 
naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
UW. Adiunkt w Katedrze Nauk o Państwie i 
Administracji Publicznej. W pracy 
naukowej zajmuje się ustrojem samorządu 
terytorialnego i gospodarczego (izb 
gospodarczych, izb rzemieślniczych oraz 
izb rolniczych); rozwojem lokalnym i 
regionalnym oraz zarządzaniem 
publicznym w Polsce i w Niemczech; 
gospodarką komunalną, działalnością 
gospodarczą jednostek samorządu 
terytorialnego, partnerstwem publiczno-
prywatnym w zakresie przedsiębiorczości i 
innowacyjności przedsiębiorców, 
współpracą międzysektorowa oraz 
kontrolą zarządczą w administracji 
publicznej. Prowadzi m.in. przedmioty: 
samorząd terytorialny, administracja 
publiczna, strategiczne planowanie 
rozwoju,  podstawy wiedzy o prawie, 
nauka o państwie i prawie. 

- M. Balcerek-Kosiarz, Samorząd terytorialny w 
Niemczech, Poznań 2019. 
- M. Balcerek-Kosiarz, Działalność gospodarcza 
samorządu gminnego w Polsce i 

Niemczech, Warszawa 2018. 

- M. Balcerek-Kosiarz, Nowy paradygmat 
rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce i 
Niemczech, Poznań 2018. 
- M. Balcerek-Kosiarz, Neues Paradigma über 
lokale und regionale Entwicklung in Polen und in 
Deutschland, Poznań 2018. 
- M. Balcerzak-Kosiarz, Rola samorządu w sferze 
podnoszenia konkurencyjności regionów. 
Studium porównawcze na przykładzie Polski i 
RFN, Warszawa 2017. 
 - M. Balcerek-Kosiarz, Multi-level governance in 
the local government in the Federal German 
Republic, „Środkowoeuropejskie Studia 
Polityczne” 3/2019. 
- M. Balcerek-Kosiarz, Działalność gospodarcza 
samorządu gminnego w Niemczech, 
„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 
2/2018.  
- M. Balcerek-Kosiarz, Rola form 
współdziałania w kształtowaniu lokalnych  
polityk publicznych, w: Polityka i kultura w 
warunkach ponowoczesności, red. A. 
Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, 
Poznań 2018, ISBN 978-83-65817-26-6. 
- M. Balcerek-Kosiarz, Społeczna  
gospodarka rynkowa. Ordoliberalna  
koncepcja polityki gospodarczej w  

Rola samorządu w 
procesie 
kształtowania 
rozwoju lokalnego i 
regionalnego w 
Polsce i w 
państwach Europy 
Zachodniej. 

Problematyka prac dyplomowych powinna 
obejmować: 
1. Administrację publiczną w systemie 
politycznym. 
2. Samorząd terytorialny jako 
zdecentralizowaną formę administracji 
publicznej.  
2. Instytucje samorządu gospodarczego w 
Polsce i w krajach europejskich.  
3. Strategiczne planowanie rozwoju 
lokalnego i regionalnego. 
4. Ocenę atrakcyjności inwestycyjnej 
regionów.  
5. Gospodarkę komunalną oraz formy 
organizacyjno-prawne wykonania zadań 
publicznych. 
6. Konkurencyjność regionów.  
7. Strategie zarządzania publicznego. 
8. Działalność instytucji otoczenia biznesu 
(specjalnych stref ekonomicznych, klastrów, 
parków naukowo-technologicznych oraz 
partnerstw publiczno-prywatnych). 
10. Marketing terytorialny. 



Republice Federalnej Niemiec, w: Izby  
przemysłowo-handlowe w Polsce na tle  
Europy i USA, red. S. Wykrętowicz, Poznań  
2016. 

Dr Tomasz 
Godlewski 

Socjolog - absolwent Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych UW 
(2001), studiów podyplomowych: Badania 
marketingowe – postawy i zachowania 
konsumentów (2004), doktor nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o 
polityce (2007). Adiunkt w Zakładzie 
Socjologii i Psychologii Polityki INP, 
kierownik Pracowni Zachowań Politycznych 
Polaków. W pracy naukowej zajmuje się 
m.in. problematyką świadomości 
politycznej, identyfikacją czynników 
warunkujących proces kształtowania się 
opinii publicznej w Polsce oraz społeczną 
percepcją kampanii wyborczych. Prowadzi 
zajęcia z przedmiotów marketingowych, 
m.in. badań rynku wyborczego, kreowania 
wizerunku czy analizy danych społecznych. 
Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy 
Rynku i Opinii oraz zarządu Stowarzyszenia 
Transportu Publicznego. Prezes zarządu 
Fundacji Instytutu Badań Komunikacji 
Społecznej. Autor między innymi wysoko 
ocenionej monografii Lewica i prawica w 
świadomości społeczeństwa polskiego. 
Autor licznych publikacji z zakresu socjologii 
polityki oraz marketingu politycznego. 
 
 
 
 

- Godlewski Tomasz, Lewica i prawica w 
świadomości społeczeństwa polskiego, Elipsa, 
Warszawa 2008. 

- Godlewski Tomasz, Meandry politycznego 
samookreślenia społeczeństwa polskiego, [w:] 
Dylematy polskiej transformacji, Jan 
Błuszkowski (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2008. 

- Godlewski Tomasz, Politologia a socjologia – 
wpływ wzajemnych relacji na tożsamość 
dyscypliny,  „Athenaeum – polskie studia 
politologiczne” 2010 nr 26. 

- Godlewski Tomasz, Rola badań sondażowych 
w kampanii wyborczej, „Studia Politologiczne” 
2011, nr 22. 

- Godlewski Tomasz, Identyfikacje ideologiczne 
społeczeństwa polskiego, „Preferencje 
polityczne” 2012, nr 3. 

- Godlewski Tomasz, Sondaże polityczne jako 
forma komunikowania polityka z wyborcą, 
„Studia Politologiczne” 2012, nr 25. 

- Godlewski Tomasz, Transformacja systemowa 
a identyfikacje ideologiczne społeczeństwa 
polskiego, w: Legitymizacja transformacji i 
systemu politycznego w Polsce, red. J.Garlicki, 
Warszawa 2014 r. 

- Godlewski Tomasz, Negocjacje i mediacje, 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Warszawa 2015 r. 

- Godlewski Tomasz (red), Przepis na 
wolontariat, Narodowe Centrum Kultury, 
Warszawa 2015 r. 

Socjologiczne 
aspekty życia 
politycznego – 
społeczna percepcja 
kampanii 
wyborczych 
 

1. Socjologia polityki, 
2. Rozumienie lewicy i prawicy przez 

społeczeństwo polskie,  
3. Świadomość polityczna Polaków, 
4. Społeczna percepcja kampanii 

wyborczych, 
5. Wizerunek partii i polityków w kampanii 

wyborczej, 
6. Kreowanie wizerunku, 
7. Analiza marketingowa kampanii 

wyborczych, 
8. Proces kształtowania się opinii publicznej 

w Polsce. 
 



- Godlewski Tomasz, Identyfikacje ideologiczne a 
preferencje wyborcze społeczeństwa polskiego, 
Historia i polityka, nr 15, Warszawa 2016 r. 

Dr hab. Elżbieta 
Kossewska 

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i 
Studiów Międzynarodowych, pracownik 
Centrum Badań nad Współczesnym 
Izraelem i Diasporą 
Żydowską.  Doktoryzowała się w zakresie 
nauki  o polityce na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
habilitację otrzymała w zakresie 
kulturoznawstwa na Wydziale „Artes 
Liberales“ UW. Od ponad dziesięciu  lat jest 
kierownikiem projektów naukowych 
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum 
Nauki. Była stypendystką m. in. Fundacji 
Fulbrighta, Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, 
Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. 
Prowadziła  badania naukowe na 
Uniwersytecie w Oksfordzie, Uniwersytecie 
w Tel – Awiwie, Uniwersytecie Stanforda i 
Uniwersytecie Harvarda. 
 
 
 
 
 
 

- E. Kossewska, Ona jeszcze mówi po polsku, ale 
śmieje się po hebrajsku. Prasa polskojęzyczna 
i integracja kulturowa polskich Żydów w 
Izraelu, Warszawa 2015. 

- Brzemię pamięci. Współczesne stosunki 
polsko – izraelskie, pod red. Elżbiety 
Kossewskiej, Warszawa  2009. 

- E. Kossewska, A Polish Cactus on Israeli Soil: 
Immigrant, Adaptation, 1956 – 1959, „Gal – 
Ed“ ,  2014  no 24, pp 117 -  151 

- E. Kossewska,  Books and Politics. On Polish – 
Israeli Commercial and Diplomatic Relations 
( 1948 – 1958), „ The Polish Review“ 2015, vol 
4, pp. 67-80.  

- E. Kossewska, „I work for people who love…” 
David Lazar, Marc Chagall and the Jewish 
State, „The Jewish Quarterly Review”  ( 
przyjęty do publikacji). 

- E. Kossewska, The Hebrew Translation of 
Mitologia [Mythology]: The Correspondence of 
Jan Parandowski, David Lazer and David Ben 
Gurion, „Gal-ED” [Tel Awiw University] 2018, 
No. 28 (przyjęty do publikacji). 

- E. Kossewska, Literature and Memory: The 
Correspondence between Marc Chagall and 
David Lazer, „The Polish Review” [University 
of Wisconsin-Milwaukee] (przyjęty do 
publikacji). 

- Patrz więcej: https://wnpism.uw.edu.pl/o-
wydziale/centrum-badan-nad-izraelem-i-
diaspora-zydowska/badania-i-publikacje/ 
 

 „Polityka – kultura - 
religia - władza” 

Prace z zakresu medioznawstwa i politologii 
(np.media i polityka, transformacja polskich 
mediów po 1989 roku) i kulturoznawstwa, 
historii najnowszej Polski i Świata ( w ujęciu 
politologicznym),  problemy związane z 
emigracją i uchodźstwem,    historią polskich 
Żydów w Izraelu, stosunkami polsko – 
żydowskimi, Kościołem i religią (w tym religie 
świata), stosunkami międzynarodowymi w 
szczególności stosunkami dyplomatycznymi 
Polski i Izraela, polityką prasową państwa 
polskiego wobec problemów z zakresu 
polityki zagranicznej i krajowej. 
Prace mogą być wykonane zarówno na 
podstawie literatury przedmiotu, źródeł 
archiwalnych, analiz prasoznawczych. 
Źródła i metody pracy zostaną dobrane 
odpowiednio do przedmiotu badań i pracy 
magistranta. 
 



Dr Urszula 
Kurcewicz 

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych. 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce. Dyplomowany negocjator i 
mediator.  
Jej zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół problematyki: polityk etnicznych, 
procesów migracyjnych, najnowszej historii 
politycznej Polski i świata, relacji między 
polityką a kulturą oraz komunikacji 
społecznej. Wyniki prowadzonych badań 
prezentowała na konferencjach 
międzynarodowych i krajowych. 

 

- Władza ludowa a literaci. Polityka władz wobec 
środowiska Związku Zawodowego Literatów 
Polskich 1947-1950, Warszawa 2006, Dom 
Wydawniczy Elipsa, ss. 229. 

- Tożsamość i patriotyzm Polaków w epoce 
globalnych migracji, w: A. Skrabacz (red.), 
Patriotyzm współczesnych Polaków, Warszawa 
2012, Dom Wydawniczy Elipsa, s. 101-117. 

- Programowanie neurolingwistyczne – NLP. 
Zarys zjawiska, kontrowersje, potencjalne 
implementacje polityczne, „Studia 
Politologiczne”, vol. 25, 2012, s. 302-322. 

- The evolution of British immigrant integration 
policy after World War II : a historical and 
political science perspective, ,,Rocznik 
Integracji Europejskiej", nr 8, 2014, s. 355-366. 

- Wielka Brytania w obliczu kryzysu polityki 
multikulturowości. Poszukiwanie nowych 
modeli integracji imigrantów, w: S. Ossowski 
(red.), Kryzys liberalnej demokracji w Europie i 
próby jego zażegnania, Toruń 2015, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 91-105. 

-  

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i 
międzynarodowe – 
wielorakie 
perspektywy 

 

Kwestie związane z konfliktami  XX wieku i 
współczesnymi: 
Przykładowe tematy prac z tego obszaru: 
1. Dynamika konfliktu społecznego na 

podstawie konkretnej sytuacji 
współczesnej lub historycznej. 

2. Metody przełamywania impasu w 
konfliktach społecznych w świetle 
wybranego konfliktu współczesnego lub 
historycznego. 

3. Rola negocjacji i mediacji 
międzynarodowych w przypadku 
konfliktu wewnętrznego – analiza 
konkretnego przypadku. 

Problematyka dwudziestowiecznej historii 
politycznej świata i Polski. 
Przykładowe tematy prac z tego obszaru: 
1. Wydarzenia historyczne i ich wpływ na 

zjawiska społeczne. 
2. Porównanie funkcjonowania różnych 

instytucji z obszaru bezpieczeństwa na 
przestrzeni dekad. 

3. Miejsce sztuki w systemach 
totalitarnych. Analiza danego systemu w 
określonym momencie historycznym. 

Problematyka komunikacji społecznej i 
politycznej.  
Przykładowe tematy prac z tego obszaru: 
1. Komunikowanie społeczne jako element 

systemu politycznego – analiza wybranej 
kampanii wyborczej (do wyboru: 
kampania prezydencka, parlamentarna, 
samorządowa). 

2. Znaczenie kampanii społecznych w 
budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego – analiza wybranej 
kampanii. 



3. Kampanie informacyjne jako element 
komunikowania społecznego – analiza 
wybranej kampanii (do wyboru: na 
szczeblu krajowym, lokalnym, 
organizacji). 

4. Rola mediów w procesie komunikowania 
społecznego (na podstawie wybranego 
medium). 

 

Dr hab. Natalia 
Garner 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
(mgr), Central European University (MA) i 
University of Oxford (DPhil), socjolog 
polityki, kierownik projektu Europejskiej 
Rady ds. Badań ERC StG „Public Goods 
through Private Eyes” (2009-2014), 
laureatka grantów FNP i NCN. 
Zainteresowania badawcze: partycypacja 
obywatelska, zachowania podatkowe, 
wytwarzanie dóbr publicznych, jakość 
instytucji politycznych, partie polityczne i 
zachowania wyborcze, polityka wobec 
mniejszości etnicznych. 

Górecki, Maciej A., & Natalia Letki. "Social 
norms moderate the effect of tax system on tax 
evasion: Evidence from a large-scale survey 
experiment." Journal of Business Ethics (2020): 
1-20. 

Letki, Natalia & Paula Kukołowicz. 2019. „Are 
Minorities Free Riders? Testing Social 
Resistance Framework in Central-Eastern 
Europe.” European Journal of Political Research 
58(3): 1-23. 

Letki, N. (2018). Trust in newly democratic 
regimes. The Oxford handbook of social and 
political trust, 15, 335-356. 

Letki, Natalia & Inta Mierina. 2015. “Getting 
Support in Polarized Societies: Income, Social 
Networks, and Socioeconomic Context.” Social 
Science Research 49(1): 217-233. 

Letki, N., Brzeziński, M., & Jancewicz, B. (2014). 
The rise of inequalities in Poland and their 
impacts: When politicians don’t care but 
citizens do. Changing Inequalities and Societal 
Impacts in Rich Countries. Thirty Countries’ 
Experiences, 488-513. 

Tavits, Margit & Natalia Letki. 2014. “From 
Values to Interests? The Evolution of Party 

Jednostka – grupa – 
społeczność. 
Aktywność 
polityczna  
i obywatelska i jej 
determinanty. 

 Indywidualne, grupowe i kontekstowe 
determinanty zachowań wyborczych. 

 Kapitał społeczny i zaufanie społeczne. 

 Zaufanie do instytucji. 

 Zaangażowanie obywatelskie. 

 Stosunek do prawa. 

 Moralność podatkowa. 
 



Competition in New Democracies” Journal of 
Politics 76(1): 246-258. 

Tavits, Margit & Natalia Letki. 2009. “When Left 
is Right: Party Ideology and Policy in Post-
Communist Europe.” American Political Science 
Review 103(4): 555-569. 

Letki, N. (2008). Does diversity erode social 
cohesion? Social capital and race in British 
neighbourhoods. Political Studies, 56(1), 99-
126. 

Letki, N. (2006). Investigating the roots of civic 
morality: Trust, social capital, and institutional 
performance. Political Behavior, 28(4), 305-325. 

Letki, N., & Evans, G. (2005). Endogenizing 
social trust: democratization in East-Central 
Europe. British Journal of Political Science, 
35(3), 515-529. 

Letki, N. (2004). Socialization for participation? 
Trust, membership, and democratization in 
East-Central Europe. Political Research 
Quarterly, 57(4), 665-679. 

- Letki, N. (2002). Lustration and 
democratisation in East-Central Europe. 
Europe-Asia Studies, 54(4), 529-552. 

Dr hab. Leszek 
Nowak 

doktor nauk o polityce (2003), habilitacja w 
dziedzinie nauk o polityce (2017). Prowadził 
badania nad konserwatyzmem 
amerykańskim w ramach grantu MNISW 
„Idea kryzysu w konserwatyzmie 
amerykańskim od lat 1950”. W przeszłości 
członek redakcji czasopisma „Sprawy 
Polityczne”. Prowadził badania naukowe w 

Zielony konserwatyzm amerykańskiego 
Południa, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 
2015. 

Rosja i Europa w pismach Fiodora 
Dostojewskiego i Mikołaja Danilewskiego, 
"Studia Politologiczne", nr 7/2004;  

Idee a polityka Myśl polityczna: 
1. Konserwatyzm; 
2. Liberalizm; 
3. Nacjonalizm; 
4. Obraz wschodnich sąsiadów w polskiej 
myśli politycznej; 
5. Przemiany kultury pamięci. 

 



Rosji i Stanach Zjednoczonych, wykłady we 
Włoszech, Francji, Finlandii i Słowacji. 

Zainteresowania badawcze: 
Filozofia polityki i myśl polityczna; 
współczesna anglosaska myśl 
konserwatywna; spory na temat 
dziedzictwa Oświecenia w myśli politycznej; 
obraz Rosji w polskiej myśli politycznej; 
przemiany kultury pamięci. 

 

Rosyjski antyokcydentalizm. Od antyeuropeizmu 
do antyamerykanizmu, w: Religia – tożsamość – 
Europa, red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński, 
Wrocław 2005; 

Antyamerykanizm, "Sprawy Polityczne", nr 
32/2007;  

Kulturowa anarchia. O pisarstwie Theodore’a 
Dalrymple’a, "Sprawy Polityczne", nr 33/2007; 

Rewolucja jako „epifania zła”. Zło rewolucji w 
oczach konserwatywnych krytyków, w: 
Panorama myśli kontrrewolucyjnej, red. J. 
Bartyzel i in., Toruń 2007;  

O zmierzchu epoki burżuazyjnej. O pisarstwie 
Johna Lukacsa, "Sprawy Polityczne", nr 36/2008; 

Konserwatysta w wojnie kultur. O pisarstwie 
Rogera Kimballa, "Sprawy Polityczne", nr 
34/35/2008;  

Pesymizm technologiczny Neila Postmana, 
"Sprawy Polityczne", nr 1/2009; 

Amerykańska barbaria. Baudelaire i Ameryka,  
"Sprawy Polityczne", nr 1/2009;  

Kontroświeceniowe korzenie 
antyamerykanizmu, "Studia Politologiczne", nr 
14/2009;  

Detradycjonalizacja. Konserwatyści brytyjscy w 
obliczu dezintegracji tradycji, w: Polityka 
brytyjska po wyborach 2010. Analiza wybranych 

 



problemów, red. F. Gołembski i in., Warszawa 
2010;  

George F. Will i dylematy amerykańskich 
konserwatystów, "Sprawy Polityczne", nr 
3/2010; 

 Irving Kristol i kruchość burżuazyjnego ładu, 
"Sprawy Polityczne", nr 2/2010;  

Zmierzch starej Brytanii. Okres rządów Tony’ego 
Blaira w oczach konserwatywnych krytyków, w: 
Era Blaira i Browna. Wybrane problemy 
polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym 
Królestwie 1997 – 2010, red. F. Gołembski i in., 
Warszawa 2010;  

Toryzm Petera Hitchensa, "Sprawy Polityczne", 
nr 3/2010; 

Konserwatyzm amerykańskiego Południa – losy 
tradycji, "Nowa Konfederacja. Pismo 
republikańskie", nr 5/2011; 

Tradycja intelektualna polityki brytyjskiej, w: 
System polityczny Zjednoczonego Królestwa, red. 
P. Biskup, M. Kaczorowska, Warszawa 2012; 

 Kłopotliwy sprzymierzeniec. Konserwatyzm 
amerykański i religia, "Studia Politologiczne", nr 
23/2012;  

Konserwatyzm amerykańskiego Południa – 
między afirmacją a kontestacją w: 
Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, 
red. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Toruń 2012 



Polityka i dobre życie. Uczniowie Leo Straussa o 
kryzysie amerykańskiego ustroju, w: Metafory 
Polityki 4, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013;  

Interpretacja kryzysu cywilizacji w 
konserwatyzmie amerykańskiego Południa. 
Przypadek John Crowe Ransoma, 
"Społeczeństwo i Polityka", nr 3/2013; 

 "Rząd jest problemem, a nie rozwiązaniem". 
Krytyka ekspansji władzy federalnej w 
konserwatyzmie amerykańskim, w: Idee, 
instytucje i praktyka ustrojowa Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, red. J. Szymanek, P. 
Laider, Kraków 2014.  

Korzenie thatcheryzmu, "Społeczeństwo i 
Polityka", nr 4/2014;  

Dmytro Doncow na tle europejskiej rewolty 
przeciwko Oświeceniu, "Społeczeństwo i 
Polityka", nr 1/2015 

Starożytne inspiracje w Oświeceniu, „Rambler”, 
nr 1/2017; 

Wizja przemiany antropologicznej  w rewolucji 
rosyjskiej, w: Rewolucja w myśli i praktyce 
politycznej, red. S. Bieleń, Wyd. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2018; 

Wzorce przywództwa politycznego w Ameryce 
Ojców Założycieli – inspiracje i źródła erozji, w: 
Przywództwo – etyka – polityka, red. E. 
Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2018; 



Kruche podstawy demokracji liberalnej, w: 
Zmierzch demokracji liberalnej, red. K. A. 
Wojtaszczyk i in., Warszawa 2018. 

Przemiany kultury pamięci – od kultu bohaterów 
do hołdu oddawanego ofiarom „Historia i 
Polityka”, No 29 (36) (2019). 
Podział władzy w historii myśli politycznej – 
wybrane problemy, [w:] Interpretacje i 
reinterpretacje podziału władzy, (red.) Bogumił 
Szmulik, Jarosław Szymanek, Wydawnictwo 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 
2020. 

Dr Błażej Poboży Doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauki o polityce (2006). Absolwent 
Instytutu Nauk Politycznych UW (2001). 
Pracownik Zakładu Najnowszej Historii 
Politycznej INP UW. Zajmuje się najnowszą 
historią polityczną Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii polskich partii 
politycznych oraz kryzysów politycznych. W 
obszarze jego zainteresowań badawczych 
znajdują się także nowe media i samorząd 
m. st. Warszawy. Członek Zespołu 
interdyscyplinarnego w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw 
działalności upowszechniającej naukę w 
zakresie wydawnictw naukowych. Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. 
Warszawy. 

- Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego m. 
st. Warszawy w koncepcjach organizacji 
społeczno-politycznych oraz ustawodawstwie 
w latach 1989-2003, „Rocznik Nauk 
Politycznych” nr 1 (5), Pułtusk 2003 

- Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli 
politycznej obozu rządowego 1939-1945, 
Warszawa 2007 

- Rządy sanacji w Polsce jako modelowy przykład 
reżimu autorytarnego, „Społeczeństwo i 
Polityka. Pismo edukacyjne” nr 2(19) z 2009 
roku 

- Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny, [w:] 
Kazimierz Przybysz (red. nauk.), Polskie partie i 
ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy 
XX wieku, Warszawa 2010 

- Ruch socjalistyczny, [w:] Kazimierz Przybysz 
(red. nauk.), Polskie partie i ruchy społeczno-
polityczne pierwszej połowy XX wieku, 
Warszawa 2010 

- Nurt komunistyczny, [w:] Kazimierz Przybysz 
(red. nauk.), Polskie partie i ruchy społeczno-
polityczne pierwszej połowy XX wieku, 
Warszawa 2010 

Polskie partie i 
ruchy społeczno-
polityczne XX w. 

 

Najnowsza historia polityczna Polski, ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących 
zagadnień: 

1. Polskie partie polityczne XX w. 

2. Polskie ruchy społeczne XX w. 

3. Kryzysy polityczne w Polsce 

4. Nowe media w polskiej polityce 

5. Samorząd m. st. Warszawy i polityka 

warszawska 

 



- Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do 
wolnych i demokratycznych wyborów, "Studia 
Politologiczne" vol. 22 z 2011 roku 

- Ruch ludowy wobec komunistów w okresie II 
wojny światowej, [w:] Krzysztof Kaczmarski, 
Mariusz Krzysztofiński (red. nauk.), Polska 
Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia 
Ludowa na ziemiach polskich 1942–
1944/1945, Rzeszów 2013 

- Poland under Marshal Jozef Piłsudski, [w:] 
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Jose Luis 
Orella Martinez (red. nauk.), Poland and Spain 
in the Interwar and Postwar Period, Madrid 
2015 

Dr hab. Daniel 
Przastek 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce (2004), doktor habilitowany 
nauk społecznych w zakresie nauk o 
polityce (2018). Pracownik naukowy 
Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 
2012-2016 zastępca dyrektora INP UW ds. 
naukowych i współpracy z zagranicą, od 1 
października 2016 prodziekan WNPiSM ds. 
finansowych i rozwoju. W pracy zawodowej 
zajmuje się historią najnowszą Polski i 
świata, polityką kulturalną i zagadnieniem 
wolności w sztuce. W kręgu zainteresowań 
pozostają związki sztuki i polityki, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na relacje 
teatru i polityki. Autor kilkudziesięciu prac i 
artykułów naukowych oraz 
popularyzujących naukę. Autor książek: 
Środowisko teatru w okresie stanu 
wojennego (2005), Polityki kulturalne a 

- Środowisko teatru w okresie stanu 
wojennego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2005. 

- Najnowsza historia społeczna Polski, [w:] 
Polska i Ukraina – próba analizy systemu 
politycznego, red. S. Sulowski, M. Prymusz, N. 
Minenkova, B. Zdaniuk, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2011, s. 15-30. 

- Teatr w historii. Historia w teatrze, „Studia 
Politologiczne” 2015 nr 35, s. 141-166.  

- Polityka kulturalna w Polsce i na świecie, 
„Studia BAS” 2016 nr 2 (46), s. 9-35. 

- Ograniczenia wolności wypowiedzi 
artystycznej w Polsce po roku 1989. Przypadek 
teatru, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-
Politikon” 2016 nr 18, s. 79-117. 

- Moczarowcy w teatrze, [w:] 1968 /PRL/ Teatr, 
red. A. Adamiecka-Sitek, M. Kościelniak, G. 
Niziołek, Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego, Warszawa 2016, s. 157-173. 

Polityka-historia-
kultura – relacje-
związki-zależności 
 

Prace dyplomowe winny być poświęcone 
tematyce seminarium szeroko rozumianym 
związkom życia społecznego i polityki, 
kultury i polityki oraz najnowszej historii 
politycznej. 
 

http://www.inp.uw.edu.pl/?q=publikacje/299
http://www.inp.uw.edu.pl/?q=publikacje/299
http://www.inp.uw.edu.pl/?q=publikacje/299


wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce 
w latach 1989-2015 (2017). Współpracował 
z wieloma instytucjami kultury. Stały 
współpracownik, jako dramaturg, reżysera 
Michała Zadary i choreografa Krzysztofa 
Pastora. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. 
Od roku 2014 współtworzy Festiwal 
Teatrów Studenckich START, od roku 2016 
jego dyrektor artystyczny.  
 

- Theme of Terrorism in Art of f the 21st Century 
(współautor), [w:] Radicalism and Terrorism in 
the 21st Century. Implications for Security, 
Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, s. 
293-314.  

- Polskie życie teatralne w kontekście procesów 
europeizacyjnych, „Zarządzanie w Kulturze” 
2017, tom 18, nr 4, s. 571-592. 

- Skandale teatralne w Polsce, „Notatnik 
Teatralny” 2017 nr 84-85, s. 88-107. 

- Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi 
artystycznej w Polsce w latach 1989-2015, 
Warszawa 2017.  

Dr hab. Jerzy 
Szczupaczyński 

Absolwent Instytutu Socjologii UW, 
stypendysta Indiana University w 
Bloomington (USA), autor około stu 
publikacji naukowych, w tym 3 
monografii i podręczników 
akademickich, oraz 8 antologii i 
wyborów tekstów naukowych. Praca 
habilitacyjna: Władza a moralny 
wymiar przywództwa, Warszawa 2013. 
Zainteresowania badawcze: etyczne 
aspekty przywództwa, zarządzanie 
publiczne, zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacjach publicznych, 
przeobrażenia ładu normatywnego 
społeczeństw ponowoczesnych. 
 

- Władza a moralny wymiar przywództwa, Dom 
Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2013; 
- Edukacja a zarządzanie. Podręcznik 

akademicki, Wyższa Szkoła Humanistyczna 
im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004; 

- Anatomia zarządzania organizacją, 
Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 
Warszawa 1998 (wydanie drugie 
rozszerzone: Warszawa 2002). 

- Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński 
(redakcja naukowa), Przywództwo – etyka - 
polityka, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 
2017; 
- Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński 

(redakcja naukowa), Nowe idee zarządzania 
publicznego. Wyzwania i dylematy, Dom 
Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2017; 

- Jerzy Szczupaczyński, Olgierd Annusewicz 
(red.), Przywództwo w sferze publicznej, „E-
Politikon” lato 2014, nr 10; 

- Studia i szkice z socjologii polityki 
(współredakcja M. Chałubiński), Dom 
Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2013; 

Przywództwo i 
zarządzanie 
publiczne w 
globalnym świecie 

 szeroko rozumiana problematyka 
socjologii polityki 

 przywództwo w sferze publicznej 

 zarządzanie publiczne 

 zarządzanie zasobami ludzkimi w 
organizacjach publicznych 

 przeobrażenia ładu normatywnego 
w nowoczesnych społeczeństwach 

 społeczna odpowiedzialność 
biznesu 

 transformacje demokratyczne 
systemów politycznych w 
perspektywie porównawczej 



- Władza i społeczeństwo (antologia tekstów z 
zakresu socjologii polityki), t. 2, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
1997; 

- Władza i społeczeństwo (antologia tekstów z 
zakresu socjologii polityki), t.1, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
1995; 

- Elity, demokracja, wybory, Agencja Scholar, 
Warszawa 1993; 
- Socjologia polityki. Wybór tekstów 
pomocniczych do konwersatorium, 
współredaktor: B. Gołębiowski, Instytut Nauk 
Politycznych WDiNP Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 1993. 
 

 

 


