
Zakończone postępowania awansowe  

Przewody doktorskie 

 

1. Dr Jerzy Gierus  

 

Tytuł pracy: 

Modernization As a Factor of Transformation in Russia 

 

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

19.01.1996 r.  

 

2. Dr Jan Wendt  

 

Tytuł pracy: 

Geopolityczne aspekty tranzytu przez terytorium Polski I innych państw Europy Środkowej  

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

19.04.1996 r.  

 

3. Dr Stanisław Mocek  

 

Tytuł pracy: 

Moralność w polityce. Próba rekonstrukcji normatywnych postaw niektórych systemów politycznych 

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

4.10.1996 r. 

 

4. Dr Bohdan Szklarski  

 

Tytuł pracy: 

Articulation of Interests in Systemic Transformation. The Case of Poland 

 

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

4.10.1996 r. 

 

 

 

5. Dr Han Bok Lee  

 

Tytuł pracy: 

Rola i pozycja Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społeczno-politycznym Polski lat osiemdziesiątych   

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski  



 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

7.11.1997 r. 

 

6. Dr Jacek Czaputowicz  

 

Tytuł pracy: 

Europejski system bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny  

 

Promotor: prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

7.11.1997 r. 

 

7. Dr Adam Wielomski   

 

Tytuł pracy: 

Od grzechu do apokatastasis. Filozofia dziejów Josepha de Maistre’a   

 

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Skarzyński   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

2.07.1998 r.  

 

8. Dr Tomasz Stryjek    

 

Tytuł pracy: 

Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji   

 

Promotor: dr hab. Joanna Kurczewska   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

2.07.1998 r.  

 

9. Dr Jacek Bogumił Falski   

 

Tytuł pracy: 

Konstytucyjna zasada równości w Polsce 

 

Promotor: prof. dr hab. Michał T. Staszewski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

9.10.1998 r.  

 

10. Dr Svetlana Stamenova   

 

Tytuł pracy: 

Structural and Axiological Determinants of Support of Democracy. ( A Comparative Analysis Between Poland 

and Bulgaria at the end of 1990 – the beginning of 1991)  

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński   

 



Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.03.1999 r.  

 

11. Dr Piotr Kozarzewski  

 

Tytuł pracy: 

Przekształcenia własnościowe w spółkach pracowniczych: procesy ekonomiczne i świadomość kadry 

kierowniczej   

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.03.1999 r.  

 

12. Dr Krzysztof Zielke    

 

Tytuł pracy: 

Geopolityka polskiej transformacji   

 

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

21.05.1999 r.  

 

13. Dr Carolina Grabowski   

 

Tytuł pracy: 

The Ethnicity of Second Generation Polish Immigrants in Montevideo   

 

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

21.05.1999 r.  

 

 

 

 

14. Dr Sławomir Józefowicz    

 

Tytuł pracy: 

Ponowoczesność a polityka. Relatywistyczna krytyka oświeceniowego modelu racjonalności politycznej   

 

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

24.09.1999 r.  

 

15. Dr Zuzanna Fialová   

 

Tytuł pracy: 

Political Culture as the Main Factor Influencing the Development of Civil Society in Post-Communist Slovakia    

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński   



 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

24.09.1999 r.  

 

16. Dr Wojciech Zajączkowski   

 

Tytuł pracy: 

W poszukiwaniu tożsamości społecznej. Inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej 

w Cesarstwie Rosyjskim i ZSRR  

 

Promotor: dr hab. Joanna Kurczewska   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

24.09.1999 r.  

 

17. Dr Małgorzata Budyta-Budzyńska   

 

Tytuł pracy: 

Nacjonalizm i etniczność w procesie transformacji – przypadek Polski    

 

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.01.2000 r.  

 

18. Dr Ramunas Janusauskas   

 

Tytuł pracy: 

The Politics of Nation-Building under Communism. Poland and Lithuania: 1944-1989   

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

2.06.2000 r.  

 

19. Dr Andrzej Jawłowski   

 

Tytuł pracy: 

Działania i świadomość uczestników prywatyzacji pracowniczej    

 

Promotor: prof. dr hab. Maria Jarosz    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

29.09.2000 r.  

 

20. Dr Jarosław Gowin   

 

Tytuł pracy: 

Kościół w czasach wolności 1989-1999   

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski   

 



Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.01.2001 r.  

 

21. Dr Andrzej Grajewski   

 

Tytuł pracy: 

Rola rosyjskich służb specjalnych w transformacji ustrojowej Rosji w latach 1991-1999    

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.01.2001 r. 

 

22. Dr Rafał Matyja    

 

Tytuł pracy: 

PRL w refleksji politycznej lat 1956-1980    

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.09.2001 r.  

 

 

 

 

23. Dr Wanda Jarząbek   

 

Tytuł pracy: 

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Niemiec 

1945-1958    

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Holzer   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

12.04.2002 r.  

 

24. Dr Ta Minh Tuan   

 

Tytuł pracy: 

Vietnam’s foreign policy in the doi moi period, 1986-2000; its origins and evolution   

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Gawlikowski    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

17.05.2002 r.  

 

25. Dr Artur Wołek   

 

Tytuł pracy: 

Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 r.    

 

Promotor: prof. dr hab. Marcin Król   



 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

17.05.2002 r.  

 

26. Dr Zofia Weronika Sujkowska-Życka    

 

Tytuł pracy: 

Geneza programu PHARE i jego ewolucja na tle przemian w Europie Środkowo-Wschodniej (ze szczególnym 

uwzględnieniem Polski)  

 

Promotor: dr hab. Józef Fiszer 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

6.12.2002 r.  

 

27. Dr Agnieszka Jolanta Orzelska    

 

Tytuł pracy: 

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską (1990-1995)    

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

6.12.2002 r.  

 

28. Dr David Morgan  

 

Tytuł pracy: 

The Collective Memories of the 25 June 1976 Radom Protest    

 

Promotor: dr hab. Paweł Machcewicz    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

14.11.2003 r.  

 

29. Dr Tomasz Wojciech Łabuszewski   

 

Tytuł pracy: 

Działalność 5 Brygady Wileńskiej na Pomorzu, Warmii i Mazurach – grudzień 1945 – marzec 1947 r.   

 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Strzembosz    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

24.09.2004 r.  

 

30. Dr Marta Maria Danecka   

 

Tytuł pracy: 

System przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Przekształcenia w latach 1990-2002    

 

Promotor: dr hab. Janina Frentzel-Zagórska    

 



Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

7.01.2005 r.  

 

31. Dr Sławomir Michał Nałęcz    

 

Tytuł pracy: 

Społeczne znaczenie sektora non-profit w III RP    

 

Promotor: dr hab. Bogdan Mach    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

7.01.2005 r. 

 

 

 

32. Dr Larysa Mikhailik  

 

Tytuł pracy: 

Kościół katolicki na byłych Kresach Północno-Wschodnich RP w latach 1939-1957     

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Jasiewicz    

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

25.02.2005 r.  

 

33. Dr Ostap Odushkin   

 

Tytuł pracy: 

Social Divides and Thier Translation into the Party System of Ukraine (1994-2002)   

 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Wasilewski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

17.06.2005 r.  

 

34. Dr Jerzy Wojciech Bayer   

 

Tytuł pracy: 

Ewolucja polityki ChRL wobec Półwyspu Koreańskiego w okresie od 1988 r. do 2004 r.    

 

Promotor: dr hab. Waldemar J. Dziak  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

23.09.2005 r.  

 

35. Dr Adam Robert Bartnicki    

 

Tytuł pracy: 

Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm jako czynnik funkcjonalnej stabilizacji systemu politycznego 

współczesnej Rosji. Konflikty okresu przeobrażeń 1991-2003    

 

Promotor: dr hab. Włodzimierz Marciniak  

 



Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.04.2006 r.  

 

36. Dr Paweł Ariel Ukielski   

 

Tytuł pracy: 

Rola czeskich i słowackich elit politycznych w procesie podziału Czecho-Słowacji (1989-1992)   

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

30.06.2006 r.  

 

37. Dr Tytus Wiktor Jaskułowski   

 

Tytuł pracy: 

Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990. Geneza – przebieg – 

efekty.     

 

Promotor: dr hab. Eugeniusz Cezary Król  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

30.06.2006 r.  

 

38. Dr Maja Magdalena Biernacka   

 

Tytuł pracy: 

Pracownicy branży konsultingowej w Polsce. Badania postaw zawodowych   

 

Promotor: dr hab. Aleksander Manterys  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

29.09.2006 r.  

 

39. Dr Mikołaj Aleksander Cześnik   

 

Tytuł pracy: 

Uczestnictwo wyborcze w III RP w perspektywie porównawczej    

 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Wasilewski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.09.2006 r.  

 

40. Dr Beata Małgorzata Bochorodycz    

 

Tytuł pracy: 

Okinawa: In Search of  New Type of Autonomy in the 1990s.    

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Gawlikowski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

27.04.2007 r.  



 

41. Dr Agnieszka Krystyna Opalińska     

 

Tytuł pracy: 

Lustracja w Polsce i w Niemczech w ujęciu komparatystycznym   

 

Promotor: dr hab. Andrzej Małkiewicz  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

27.04.2007 r.  

 

42. Dr Jakub Maciej Ferenc    

 

Tytuł pracy: 

Wyścig pokoju 1948-1989. Sport, polityka i propaganda    

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

25.05.2007 r.  

 

43. Dr Xymena Karolina Bukowska    

 

Tytuł pracy: 

Ewolucja koncepcji obywatelstwa w RFN na tle porównawczym. Rekonstrukcja dyskurs na temat 

obywatelstwa, zawartego w programach wyborczych partii politycznych    

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

29.06.2007 r.  

 

44. Dr Adam Wojciech Burakowski    

 

Tytuł pracy: 

Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989: wzrost, stagnacja, upadek    

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.06.2007 r.  

 

45. Dr Andrzej Mirosław Zybała    

 

Tytuł pracy: 

Zarządzanie globalnymi dobrami publicznymi    

 

Promotor: prof. dr hab. Robert Mroziewicz  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

25.01.2008 r.  

 

 



46. Dr Anna Alicja Siwek    

 

Tytuł pracy: 

Dobro a polityka. Platon i Tischner – dwie filozofie dobra    

 

Promotor: dr hab. Zbigniew Stawrowski  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.02.2008 r.  

 

47. Dr Bartłomiej Michał Noszczak    

 

Tytuł pracy: 

Polityka władz państwowych wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa 

Stefana Wyszyńskiego (1953-1956)     

 

Promotor: dr hab. Andrzej Friszke  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

7.03.2008 r.  

 

48. Dr Witold Betkiewicz    

 

Tytuł pracy: 

Reforma powiatowa w oczach lokalnej elity: porażka czy sukces? Analiza neoinstytucjonalna  

 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Wasilewski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

27.03.2008 r.  

 

49. Dr Joanna Irena Szymoniczek  

 

Tytuł pracy: 

Problematyka niemiecka w działalności międzynarodowej PCK w latach 1945-1970    

 

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.09.2008 r.  

 

50. Dr Paweł Jan Olszewski    

 

Tytuł pracy: 

Macedonia. Od ukształtowania się świadomości narodowej do powstania i umocnienia się niepodległego 

państwa  

 

Promotor: dr hab. Jerzy Jackowicz  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.09.2008 r.  

 

51. Dr Bartłomiej Chabierski    



 

Tytuł pracy: 

Dylematy polityki integracyjnej współczesnej Szwajcarii    

 

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

12.12.2008 r.  

 

52. Dr Łukasz Grzegorz Tolak    

 

Tytuł pracy: 

Programy atomowe Indii I Pakistanu. Ich wpływ na stabilność Subkontynentu Indyjskiego i rozprzestrzenianie 

się broni jądrowej     

 

Promotor: dr hab. Robert Mroziewicz  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

30.01.2009 r.  

 

53. Dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska    

 

Tytuł pracy: 

Reprezentacja polityczna w Polsce na różnych szczeblach systemu władzy   

 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Wasilewski 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

29.05.2009 r.  

 

54. Dr Paweł Popieliński    

 

Tytuł pracy: 

Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989 roku.  Geneza organizacji, tożsamość narodowa, 

rola społeczno-polityczna    

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Madajczyk  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.05.2009 r.  

 

 

 

55. Dr Jan Marcin Skórzyński    

 

Tytuł pracy: 

Droga władzy i Solidarności do porozumienia Okrągłego Stołu. Geneza transformacji ustrojowej w Polsce 

1985-1989    

 

Promotor: dr hab. Andrzej Friszke 

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.06.2009 r.  



 

 

56. Dr Dominik Smyrgała    

 

Tytuł pracy: 

Dyplomacja naftowa wybranych państw Ameryki Łacińskiej na początku XXI wieku    

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.01.2010 r.  

 

57. Dr Joanna Aleksandra Radowicz     

 

Tytuł pracy: 

W poszukiwaniu Trzeciej Drogi do socjaldemokracji: programowe i teoretyczne koncepcje Tony Blaira     

 

Promotor: dr hab. Kazimierz Kik   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.01.2010 r.  

 

58. Dr Tomasz Paszewski     

 

Tytuł pracy: 

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Salwadoru w latach 1980-1992    

 

Promotor: dr hab. Henryk Szlajfer   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.01.2010 r.  

 

59. Dr Piotr Artur Bajda     

 

Tytuł pracy: 

Elita rządząca na Słowacji w latach 1989-2009. Mechanizmy kształtowania i funkcjonowania w systemie 

demokratycznym     

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Kofman   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.01.2010 r.  

 

60. Dr Witold Wojciech Mędykowski     

 

Tytuł pracy: 

Pogromy 1941 roku w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej: kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. Teoria 

pogromów    

 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

29.01.2010 r.  



 

61. Dr Paweł Załęski     

 

Tytuł pracy: 

Od społeczeństwa cywilnego do społeczeństwa obywatelskiego     

 

Promotor: dr hab. Andrzej Szpociński   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

26.03.2010 r.  

 

 

62. Dr Tomáš Strážay     

 

Tytuł pracy: 

Political Language of Nationalist Populism – Continuities and Changes in Political Cultures in Post Communist 

Poland and Slovakia     

 

Promotor:  dr hab. Radosław Markowski  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.05.2010 r.  

 

63. Dr Paulina Elżbieta Bolibrzuch     

 

Tytuł pracy: 

Włochy pod rządami Silvio Berlusconiego. Przypadek „demokratycznej monarchii oświeconej”   

 

Promotor: dr hab. Ewa Nalewajko   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.05.2010 r.  

 

64. Dr Jakub Mikołaj Wódka     

 

Tytuł pracy: 

Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne tureckiej polityki zagranicznej     

 

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

25.06.2010 r.  

 

65. Dr Monika Urszula Trojanowska-Strzęboszewska      

 

Tytuł pracy: 

Polityka granic Unii Europejskiej. Od Maastricht do Kopenhagi (1992-2002)    

 

Promotor: prof. dr hab. Joanna Kurczewska   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

24.09.2010 r.  

 



66. Dr Paulina Magdalena Codogni     

 

Tytuł pracy: 

Wybory czerwcowe 1989 roku – u progu przemiany ustrojowej    

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Kofman   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

24.09.2010 r.  

 

67. Dr Ireneusz Sadowski     

 

Tytuł pracy: 

Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Wpływ kapitału społecznego na sprawność lokalnych instytucji 

przedstawicielskich     

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan W. Mach   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

29.10.2010 r.  

 

68. Dr Paweł Andrzej Podleśko     

 

Tytuł pracy: 

Koncepcja oporu bez przywództwa w ideologii ekstremistycznej prawicy w USA     

 

Promotor: dr hab. Ryszard Żelichowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

24.09.2010 r.  

 

69. Dr Agnieszka Katarzyna Cianciara     

 

Tytuł pracy: 

Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej. Perspektywa neoinstytucjonalna     

 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

26.11.2010 r.  

 

70. Dr Paweł Robert Kowal     

 

Tytuł pracy: 

Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego 1986-1989. Próba reformy w systemie władzy     

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Kofman   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.01.2011 r.  

 

71. Dr Daria Orzechowska     

 



Tytuł pracy: 

Muzułmanie we współczesnej Francji. Aspekty  polityczno-społeczne i kulturowe     

 

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

25.03.2011 r.  

 

72. Dr Olgierd Paweł Paszkiewicz     

 

Tytuł pracy: 

Terroryzm w Państwie Izrael. Zagrożenia, przeciwdziałanie i zwalczanie     

 

Promotor: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce:  

28.10.2011 r.  

 

 

 

 

 

73. Dr Katarzyna Joanna Kwarcińska     

 

Tytuł pracy: 

System aksjonormatywny społeczeństwa obywatelskiego. Analiza socjologiczna na podstawie badań 

organizacji pozarządowych w Krakowie   

 

Promotor: prof. dr hab. Aniela Dylus   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

27.01.2012 r.  

 

74. Dr Nicolas Levi     

 

Tytuł pracy: 

O niektórych problemach sukcesji władzy w Korei Północnej     

 

Promotor: prof. dr hab. Waldemar J. Dziak   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

25.05.2012 r.   

 

75. Dr Paweł Rokicki     

 

Tytuł pracy: 

Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we 

współczesnych relacjach polsko-litewskich     

 

Promotor: dr hab. Grzegorz Nowik  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

25.05.2012 r.  



 

76. Dr Krzysztof Maria Kasianiuk     

 

Tytuł pracy: 

Paradygmat gry w polityce. Jak posłowie VI kadencji chcą zmieniać polską rzeczywistość     

 

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

29.06.2012 r.  

 

 

77. Dr Pavel Usov     

 

Tytuł pracy: 

Powstanie i konsolidacja reżimu neoautorytarnego na Białorusi w latach 1994-2010    

 

Promotor: dr hab. Bohdan Szklarski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

26.10.2012 r.  

 

78. Dr Marcin Damian Gajek     

 

Tytuł pracy: 

W stronę republikańskiego liberalizmu. Kategoria cnót liberalnych we współczesnej amerykańskiej myśli 

politycznej – w świetle tradycji republikańskiej     

 

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

26.10.2012 r.  

 

79. Dr Wojciech Wierzejski     

 

Tytuł pracy: 

Etyka w polityce. Neoarystotelizm Alasdaira MacIntyre’a jako odpowiedź na kryzys postoświeceniowej 

filozofii moralnej i politycznej     

 

Promotor:. dr hab. Zbigniew Stawrowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

26.10.2012 r.  

 

80. Dr Justyna Magdalena Bartkiewicz-Godlewska     

 

Tytuł pracy: 

Koncepcje „Frontier” i „Manifest Destiny” oraz ich wykorzystanie w legitymizacji polityki zagranicznej USA w 

latach 1898-1921     

 

Promotor: dr hab. Bohdan Szklarski   

 



Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

25.01.2013 r.  

 

81. Dr Grzegorz Lech Majchrzak     

 

Tytuł pracy: 

Aparat bezpieczeństwa w sytuacji konfliktu społecznego. Rozpracowywanie kierowniczych ogniw NSZZ 

„Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1982     

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

25.01.2013 r.  

82. Dr Anna Ciepielewska-Kowalik     

 

Tytuł pracy: 

Rola organizacji non-profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 roku     

 

Promotor: dr hab. Ewa Leś   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

26.04.2013 r.  

 

83. Dr Wojciech Jacek Ostrowski     

 

Tytuł pracy: 

Obraz Chińskiej Republiki Ludowej w propagandzie PRL-owskiej – lata 1953-1967     

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Gawlikowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

10.05.2013 r.  

 

84. Dr Mikołaj Kazimierz Kukowski   

 

Tytuł pracy: 

Skutki oddziaływania Japonii na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Chin (1949-1979)     

 

Promotor: dr hab. Bogdan Góralczyk   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

10.05.2013 r.  

 

85. Dr Alaksiej Michalevic     

 

Tytuł pracy: 

Partie i ruchy polityczne w transformacji postkomunistycznej. Przykład Białorusi i Ukrainy 1989-1996     

 

Promotor: dr hab. Ewa Nalewajko   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

10.05.2013 r.  

 



86. Dr Michał Jerzy Rupert     

 

Tytuł pracy: 

Środki restrykcyjne Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych     

 

Promotor: dr hab. Jerzy Jackowicz   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

24.05.2013 r.  

 

87. Dr Tomasz Piotr Luterek     

 

Tytuł pracy: 

Problem reprywatyzacji w Polsce w kontekście budowy i upadku ustroju komunistycznego    

 

Promotor: dr hab. Piotr Kozarzewski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

28.06.2013 r.   

 

88. Dr Krzysztof Jan Busse     

 

Tytuł pracy: 

Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym i społecznym PRL i III RP na przykładzie woj. radomskiego (1975-

1993)     

 

Promotor: dr hab. Marek Wierzbicki  

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

28.06.2013 r.  

 

89. Dr Mariusz Stanisław Zajączkowski     

 

Tytuł pracy: 

Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii na Lubelszczyźnie 1939-

1947     

 

Promotor: dr hab. Grzegorz Motyka   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

27.09.2013 r.  

 

90. Dr Zofia Maria Kinowska     

 

Tytuł pracy: 

Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym     

 

Promotor: dr hab. Piotr Kozarzewski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

29.11.2013 r.  

 

 



 

 

91. Dr Ting-Yu lee     

 

Tytuł pracy: 

Strategies of managing diversities in multicultural environment: problems of Taiwanese managers in 

intercultural communication and management in Poland     

 

Promotor: dr hab. Leszek Korporowicz   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii:  

21.03.2014 r.  

 

92. Dr Magdalena Joanna Środoń     

 

Tytuł pracy: 

Rywalizacja państw w Arktyce w świetle prawa międzynarodowego     

 

Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

25.04.2014 r.  

 

93. Dr Sebastian Zbigniew Zawadzki     

 

Tytuł pracy: 

Historia w służbie współczesności. Retrospektywne wizje reform w literaturze rosyjskich zapadników po 1991 

roku     

 

Promotor: dr hab. Włodzimierz Marciniak   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

25.04.2014 r.  

 

94. Dr Katarzyna Marciszel     

 

Tytuł pracy: 

Społeczne aspekty prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT w latach 1989-2010     

 

Promotor: dr hab. Paweł Ruszkowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii:  

25.04.2014 r.  

 

95. Dr Kodrian Wojciech Kuczma 

 

Tytuł pracy: 

Strategie bezpieczeństwa energetycznego małych państw na przykładzie relacji między sektorami 

energetycznymi państw bałtyckich i Rosji     

 

Promotor: prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński    

 



Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

27.06.2014 r.  

 

96. Dr Kamil Aksiuto  

 

Tytuł pracy: 

Szczęście i wolność. Utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla      

 

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

26.09.2014 r.  

 

97. Dr Martin Dahl      

 

Tytuł pracy: 

Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej i próby jej implementacji w Polsce po 1989 roku     

 

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

26.09.2014 r.  

 

98. Dr Toma A. Burean 

 

Tytuł pracy: 

Political Representation in Poland and Hungary      

 

Promotor:  dr hab.  Radosław Markowski   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

28.11.2014 r.  

 

99. Dr Martyna Rusiniak-Karwat 

 

Tytuł pracy: 

Bund w Polsce 1944-1949 

 

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowik   

 

Data nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce:  

28.11.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


