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nr ORCID DYSCYPLINA TEMATYKA z opisem (max 450 znaków)

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                            

i Politologicznych, Katedra 

Studiów Azjatyckich                             

dr hab. Tomasz Kamiński 

tkaminski@uni.lodz.pl
0000-0003-2389-4038 nauki o polityce i administracji

Tematem seminarium jest polityka zagraniczna i dyplomacja w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli 

aktorów niepaństwowych. Seminarium zakłada włączenie do badań w ramach realizowanych projektów dotyczących 

paradyplomacji i dyplomacji miast.

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                           

i Politologicznych, 

Pracownia Metodologii 

Nauk o Polityce

dr hab. Michał Kobierecki                      

michal.kobierecki@uni.lodz.pl                        
0000-0002-8180-5710 nauki o polityce i administracji

Proponowane seminarium dotyczy kwestię szeroko rozumianej dyplomacji publicznej polegającej na kształtowaniu 

stosunków międzynarodowych poprzez wykorzystanie miękkich metod ukierunkowanych na oddziaływanie na inne 

społeczeństwa.

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                                             

i Politologicznych,                                      

Katedra Studiów 

Latynoamerykańskich                                  

i Porównawczych 

dr hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ  

skosmynka@uni.lodz.pl                   
0000-0003-4131-4762 nauki o polityce i administracji

Zagrożenia dla bezpieczeństwa w kontekście terroryzmu i radykalizacji salafickiej; Współczesne przeobrażenia 

polityczne i społeczne w Hiszpanii i w państwach Ameryki Łacińskiej

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                                          

i Politologicznych, Katedra 

Amerykanistyki                         

i Mass Mediów                                       

dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ 

paulina.matera@uni.lodz.pl
0000-0001-5453-1622 naukin o polityce i administracji

Doktoranci/Doktorantki mogą podejmować tematy  z problematyki wieloaspektowej (politycznej, militarnej, 

gospodarczej, kulturalnej) obecności Stanów Zjednoczonych Ameryki w polityce światowej. Podejmowane tematy 

mogą dotyczyć również związków polityki wewnętrznej z aktywnością państwa (a także amerykańskich aktorów 

niepaństwowych) na arenie międzynarodowej.  Podczas pisania prac będą wykorzystywane różne podejścia 

teoretyczne i metodologiczne. W trakcie seminarium studenci zostaną wyposażeni w warsztat niezbędny do napisania 

dysertacji.

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                            

i Politologicznych, Katedra 

Studiów Azjatyckich                   

dr hab. Dominik Mierzejewski  

dominik.mierzejewski@uni.lodz.pl 
0000-0002-5943-2874                           nauki o polityce i administracji 

Seminarium "Polityka wewnętrzna i zagraniczna Chin" dotyczy problematyki transformacji polityczno-społeczno-

gospodarczej oraz polityki zagranicznej ChRL.                                                                                                                                                                         

W zakresie metodologicznym prowadzone badania oparte są na metodach jakościowych oraz ilościowych mających 

zastosowanie w naukach społecznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Istotnym elementem seminarium jest praca w zespole analityków Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ, gdzie będzie 

możliwość zdobywania dodatkowych kompetencji.

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                            

i Politologicznych, Katedra 

Systemów Politycznych                

dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ 

maciej.potz@uni.lodz.pl
0000-0003-4546-5699 nauki o polityce i administracji

Politologia religii. Polityka zakonna (polityczne aspekty monastycyzmu). Udział doktoranta w zespole badawczym 

realizującym projekt opisany tu: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-11-20-opus19-preludium19

Wydział Studiów 

Międzynarodowych                               

i Politologicznych,                        

Katedra Studiów 

Azjatyckich                                

dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ 

karol.zakowski@uni.lodz.pl
0000-0003-2715-570 Nauki o polityce i administracji

System polityczny Japonii. Seminarium ma na celu przygotować doktorantów do napisania pracy doktorskiej związanej 

z tematyką systemu politycznego i polityki zagranicznej Japonii. Doktoranci samodzielnie opracowują wybrany przez 

siebie temat, konsultując się z opiekunem/promotorem pod względem zagadnień merytorycznych i metodologicznych 

pisanej pracy.
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