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Profesor Dieter Eissel, urodzony w roku 1941 (dyplom
w zakresie nauk politycznych uzyskany w Berlinie w roku
1971, doktorat w zakresie ekonomii edukacji w Gießen
w 1976 r.; habilitacja w Gießen w roku 1982).
Od roku 1989 profesor nauk politycznych, wykładał na uniwersytetach europejskich i azjatyckich, od października 2006 r.
na emeryturze.
Zainteresowania naukowe: teoria polityki, polityka gospodarcza, fiskalna i społeczna, polityka samorządu lokalnego, badania porównawcze nad politykami publicznymi w UE w zakresie rynku pracy, edukacji i spraw społecznych.
Profesor Dieter Eissel zrealizował liczne projekty i badania terenowe, inicjując
przy tym współpracę z wieloma europejskimi uniwersytetami. Był jednym z liderów projektów, takich jak Work and Livelihood (1992–1994); Regional Policies and Environmental Challenges of the New German Länder (1995); Regional Partnership in the EU (1995–1997), a także trzech projektów w ramach
programu Tempus: na temat polityki środowiskowej w Polsce (1992–1994), we
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, „Social Politics in West-Sibiria” (1996),
a także projektu modernizacji administracji uniwersyteckiej (1999–2001), ponownie we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Uczestniczył także jako
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partner w projekcie finansowanym przez 5. Program Ramowy UE, zatytułowanym „Improving Policy Responses and Outcomes to Socio-Economic
Challenges: Changing Family Structures, Policy and Practice (IPRCSEC)”
(2001–2004), realizowanym przez zespół badaczy z uczelni 11 krajów, w tym
z Uniwersytetu Łódzkiego. Był również liderem zespołu niemieckiego w projekcie finansowanym przez 6. Program Ramowy UE pt. „Policy Responses
Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities”
(PROFIT) (2004–2007), realizowanym w ośmiu krajach pod kierunkiem zespołu z Uniwersytetu Łódzkiego.
Był członkiem International Advisory Board czasopism: „Debatte: Journal of
Contemporary Central and Eastern Europe”, „Journal of Contemporary European Studies”; „Kult-ur”; a także współredaktorem serii „Regionalisierung
in Europa”; od roku 2005 jest członkiem Mongolskiej Akademii Nauk.
Pracował jako visiting professor na uczelniach azjatyckich – National Dong
Hwa University, w Hualien na Tajwanie (2011) i Pukyong National University
w Busanie, w Korei Południowej (2013); a także czterokrotnie na Uniwersytecie Łódzkim (2012, 2015, 2016 i 2017/2018).

