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Dr Przemysław Adam Adamczewski 

 

Wykształcenie: 

 2010: uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych, temat dysertacji: Problem 

karabachski w polityce Azerbejdżanu po 1991 roku;  

 2006 – 2010: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

 2005: uzyskanie stopnia magistra, temat pracy magisterskiej: Czynniki wpływające na 

rozwój kontaktów polsko-azerbejdżańskich, ukończenie studiów z wynikiem bardzo 

dobrym; 

 2000 – 2005: jednolite studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe 

Wydział Historyczny, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,;  

 

Praca zawodowa: 

 od 1 października 2016: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 

adiunkt; 

 od 1 marca 2016 do 30 sierpnia 2016: Dalekowschodni Uniwersytet Federalny we 

Władywostoku, Rosja, postdoc.; 

 od 1 kwietnia 2013 do 30 października 2015: Instytut Historii i Etnologii im. I. 

Dżawachiszwili w Tbilisi, Gruzja, postdoc.; 

 od 1 kwietnia 2012 do 30 marca 2013: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 

w Sieradzu; Prorektor ds. jakości kształcenia, a następnie Rektor; 

 od 30 września 2011 do 30 marca 2013: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 

w Sieradzu; adiunkt na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”; 

 

Odbyte kursy zawodowe: 

 2016: uczestnik kursu Systemy Informacji Geograficznej w naukach społecznych i 

humanistycznych zorganizowanego przez Dalekowschodni Uniwersytet Federalny we 

Władywostoku; 

 2011: uczestnik kursu Zasady korzystania z platformy zdalnego nauczania oraz 

metodyki on-line zorganizowanego przez Polski Uniwersytet Wirtualny; 
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Staże naukowe: 

 sierpień – październik 2012: staż naukowy na Rosyjsko-Tadżyckim (Słowiańskim) 

Uniwersytecie w Duszanbe, Tadżykistan; 

 sierpień – wrzesień 2010: staż naukowy na Uniwersytecie im. Al-Farabi w Ałmaty, 

Kazachstan; 

 kwiecień 2010: kwerenda w archiwach w Erywaniu, Armenia; 

 listopad 2009: kwerenda w archiwach w Baku, Azerbejdżan; 

 sierpień – wrzesień 2009: staż naukowy w Instytucie Historii i Etnologii im. 

Dżawachiszwili w Tbilisi, Gruzja;  

 październik – grudzień 2008: staż naukowy w Instytucie Historii i Etnologii im. 

Dżawachiszwili w Tbilisi, Gruzja; 

 październik 2007 – styczeń 2008: staż na Uniwersytecie Państwowym w Baku i 

Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim, Baku, Azerbejdżan; 

 sierpień – październik 2007: staż naukowy na Uniwersytecie im. Al-Farabi w Ałmaty, 

Kazachstan; 

 luty – kwiecień 2006: staż naukowy na Uniwersytecie Państwowym w Baku; 

kwerenda w archiwach w Baku; Azerbejdżan; 

 

Szkolenia za granicą: 

 styczeń 2014: staż językowy w Akademii Języka Angielskiego w Sliemie, Malta; 

 lipiec 2012: staż językowy w Instytucie Kultury i Języka Rosyjskiego w Sankt 

Petersburgu, Rosja; 

 lipiec 2009: staż językowy w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina, 

Moskwa, Rosja; 

 lipiec – sierpień 2008: staż językowy w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. 

Puszkina, Moskwa, Rosja; 

 

Znajomość języków obcych: 

 rosyjski – poziom zaawansowany; 

 angielski – poziom średniozaawansowany; 

 gruziński – poziom podstawowy; 

 azerbejdżański – poziom podstawowy; 
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Przyznane granty naukowe: 

 grant na realizację projektu badawczego nr 2016/20/S/HS5/00047 Polityka 

kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu 

Południowego  przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu 

FUGA w 2016 r. 

 grant na realizację projektu badawczego w ramach programu Mobilność Plus nr 

907/MOB/2012/0 Mitologizacja pamięci historycznej jako determinant konfliktów 

etnicznych na Kaukazie przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w 2013 r.; 

 grant na realizację badawczego projektu promotorskiego nr N N116 228036 Problem 

karabachski w polityce Azerbejdżanu po 1991 roku przyznany przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 r.; 

 

Pozostałe prowadzone badania naukowe: 

 badania terenowe nt. Świadomość historyczna oraz ocena przemian społeczno-

politycznych ostatnich lat w środowisku tadżyckich studentów, sierpień – październik 

2012 r., Rosyjsko-Tadżycki (Słowiański) Uniwersytet w Duszanbe, Tadżykistan; 

 badania terenowe nt. Świadomość historyczna oraz ocena przemian społeczno-

politycznych ostatnich lat w środowisku gruzińskich studentów, listopad – grudzień 

2008 r., Uniwersytet Państwowy im. Dżawachiszwili w Tbilisi, Gruzja; 

 badania terenowe nt. Świadomość historyczna oraz ocena przemian społeczno-

politycznych ostatnich lat w środowisku kazachstańskich studentów, sierpień-

październik 2007 r., Uniwersytet im. Al-Farabi, Ałmaty, Kazachstan; 

 

Przynależność do towarzystw naukowych: 

 członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; 

 

Stypendia: 

 2016: stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznane przez Polską 

Akademię Umiejętności na kwerendę w archiwach w Londynie, Wielka Brytania; 

 2015: stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznane przez Polską 

Akademię Umiejętności na kwerendę w archiwach w Londynie, Wielka Brytania; 
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 2013: stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej 

na staż naukowy na Północno-Osetyńskim Uniwersytecie Państwowym im. K. 

Chetagurowa we Władykaukazie, Osetia Północna, Federacja Rosyjska; 

 2012: stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej 

na staż naukowy na Rosyjsko-Tadżyckim (Słowiańskim) Uniwersytecie w Duszanbe, 

Tadżykistan; 

 2010: stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej 

na staż naukowy na Uniwersytecie Al-Farabi w Ałmaty, Kazachstan; 

 2007: stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej 

na staż naukowy na Uniwersytecie Al-Farabi w Ałmaty oraz badania terenowe w 

Kazachstanie; 

 2007 – 2010: stypendium doktoranckie przyznane przez Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu; 

 2007 – 2010: stypendium za osiągnięcia naukowe przyznane przez Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 2011: wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę im. prof. Roberta Mrozewicza na najlepszą 

pracę doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji, 

organizowanym przez Collegium Civitas; 

 

Recenzje prac naukowych: 

 „Studia Humanistyczne AGH” (2015); 

 „Rocznik Nauk Społecznych KUL” (2015); 

 

Inne: 

 2014: zdjęcia wykonane podczas badań terenowych w Dagestanie zostały 

zakwalifikowane na wystawę „Nauka w obiektywie” organizowanej przez 

Uniwersytet Śląski w Katowicach; 


