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Personal information  

First name(s) / Surname(s)  First name(s) Surname(s)  
   Józef Maciej Fiszer 

  

    

  

  
  

Nationality polska 
  

Date of birth 3.02.1952 
  

Current Occupational Field 
                              Sc. Title 

politolog, historyk, niemcoznawca: współczesne stosunki międzynarodowe; 
integracja europejska; Unia Europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe; 
stosunki polsko-niemieckie. 

   profesor zwyczajny, dr hab. 

Education  
  

Dates 1975 -  

Title of qualification awarded magister historii –  

Name and type of organisation 
providing education and training 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Warszawa 

Dates 1980 -  

Title of qualification awarded doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce - 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 

                                                       

Dates 

 

 

 

                                                       

Dates 

Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań 
 
1993 – 
 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
Warszawa 
2003 – tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych (w zakresie nauki o 
polityce) – 
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 

  

Work experience  
  

Dates 1975 – 1980 –  Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, doktorant. 
1980 -  1981 -  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, adiunkt. 
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Occupation or position held 1981 -  1990  -  Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów Socjalistycznych: 

              Name and address of 

employer    

Zakład Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, adiunkt, zastępca dyrektora 
Instytutu do spraw współpracy naukowej z zagranicą. 

Dates 1990 – 2016 – Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych: 

Occupation or position held -1990 -2003 - Zakład Studiów nad Niemcami – adiunkt, sekretarz Redakcji 
„Rocznika Polsko-Niemieckiego”, dr hab.; 

Name and address of employer - 2003 – 2016 - Zakład Europeistyki – profesor, profesor zwyczajny, kierownik 
Zakładu Europeistyki. 

  

Dates 1995 -  2016– Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w 
Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego): 

Occupation or position held -  Wydział Ekonomii i Zarządzania: prodziekan, dziekan, kierownik Katedry 
Międzynarodowych Stosunków Politycznych; 
-  profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny; 

Name and address of employer -  redaktor naczelny  kwartalnika “Myśl Ekonomiczna  i Polityczna”. 
2004 – 2010 – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie: 
- Katedra Stosunków Międzynarodowych i Nauk Społecznych; 
- profesor zwyczajny, kierownik Katedry. 

Foreign Languages Self-assessment 
European level (1-basic ….5-fluent*) 

 Understanding Speaking Writing 

Language: niemiecki  5 5 5 

Language:rosyjski  4 4 4 

Language:angielski  3 3 3 
  

Scientific activities (last 5 years) 
- papers (book published) 

- book translations 
- Phd + advanced promotions 

- Lectures and papers on 
scientific conferences 

- Papers in professional 
magazines 

                                                     

-Others 

 - Ogółem opublikował: ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym 
m.in.: 15 monografii i syntez, 19 prac zbiorowych, 160 artykułów i rozpraw 
naukowych ( w kraju i zagranicą), 60 recenzji i artykułów recenzyjnych, 21 
niepublikowanych ekspertyz i opinii naukowych, 60 referatów naukowych  - 
wygłoszonych na konferencjach w kraju i zagranicą. Ponadto opublikował ponad 
50 tekstów popularnonaukowych i publicystycznych. 
 

  

Non-scientific activities 
- participations in grants 

- expertises 

- advisory opinions 

- peer-reviews 

- others 

 

 

 

 - Udział w wielu projektach badawczych i grantach naukowych:  krajowych i 
zagranicznych, w tym jako wykonawca grantu realizowanego w ramach VII 
Programu Ramowego Unii Europejskiej (nauki społeczne). 
- 2011 – 2014 -kierownik projektu badawczego pt. „Rola euroatlantyckiego 
systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego 
ładu globalnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
-  Ekspertyzy na zlecenie Kancelarii Sejmu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
-  Opinie i recenzje na zlecenie Centralnej  Komisji ds. Tytułu i Stopni 
Naukowych. 
- Opinie i recenzje na zlecenie rad naukowych i rad wydziałów: prac doktorskich, 
habilitacyjnych i w przewodach o nadanie tytułu naukowego. 
- Opinie i recenzje na zlecenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
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Scholarly achievements + 
classes 

 

 

 

 

 

 

- Wypromowanych – 650 licencjatów i magistrów;  6 doktorów ( dr dr :Zofia 
Sujkowska-Życka, Bartłomiej Chabierski, Jakub Wódka, Daria Orzechowska, 
Martin Dahl, Adrian Chojan). 
-  Liczba  prowadzonych aktualnie przewodów doktorskich – 8; 
-  Liczba napisanych recenzji prac doktorskich – 14; 
-  Liczba recenzji prac habilitacyjnych – 13; 
-  Liczba recenzji dorobku naukowego kandydatów do tytułu naukowego 
profesora -  12;. 
  

  

  
  

Organizational achievements 
 

 

 

 

 

 

- Wicedyrektor Instytutu (1984-1990); 
- Prodziekan (1994-1995); 
- Dziekan Wydziału (1995-2000); 
- Kierownik Katedry i Zakładu (1999-2016). 
-  Sekretarz, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych 
PAN (1995 – 2015). 

  

Other achievements and 
competencies 

 

- Organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych: krajowych i 
międzynarodowych oraz trzech kongresów naukowych; 
- W latach 1993 – 2005 – sekretarz naukowy Komitetu Nauk Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk; 
- W latach 2005 – 2016 – wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk. 
 

  

Scientific specializations + 
Current and planned scientific 

activity 
  

- Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe, integracja europejska, 
bezpieczeństwo międzynarodowe, Unia Europejska, polityka zagraniczna Polski i 
RFN. Badania nad rolą i miejscem Polski w Unii Europejskiej i w NATO. 

Readiness to deliver lectures in 
foreign language 

Wykłady w języku niemieckim i rosyjskim. 

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, 
etc.  

- Od 2005  roku –  członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauk Politycznych  (IPSA) – The Polish 
National Commitee for Cooperation with the International Political Science 
Association; 
- Redaktor naczelny kwartalnika “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”; 
-  Członek wielu rad naukowych, rad wydawniczych oraz rad redakcyjnych 
periodyków naukowych w kraju i zagranicą. 
- Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

  

  

 

 

 


