Noty o autorach

Maciej Bachryj-Krzywaźnia — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Politolog, dla którego polityka jest tą sferą ludzkiej aktywności, gdzie człowiek uwidacznia się w całej swej wielowymiarowości, badanej na co dzień przez czasem bardzo odległe od siebie dyscypliny naukowe. Starając
się zrozumieć dynamikę zjawisk i procesów politycznych, inspiracji szuka w psychologii, filozofii
i językoznawstwie.
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Mateusz Antosz — magister politologii (specjalność: przywództwo polityczne), doktorant na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: zagadnienia narodowe, narodotwórcze, narodowościowe, geografia polityczna, historia Polski i świata,
psychologia społeczna.

Marta Bodys — magister politologii, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: komunikacja polityczna, marketing polityczny, kampanie wyborcze.
Stanisław Boridczenko — absolwent jednolitych studiów magisterskich w Instytucie Prawa, Polityki i Ekonomii Saratowskiej Państwowej Akademii Prawniczej. Student stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe: historia demokracji, mechanizmy i kierunki polityki
zagranicznej Federacji Rosyjskiej (w szczególności na obszarze poradzieckim), polska mniejszość
narodowa na Wschodzie.
Piotr Borowiec — doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce, kierownik Zakładu Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe: socjologia polityki, teoria
polityki i metodologia nauk społecznych.
Michał Broniszewski — magister europeistyki (specjalizacja: administracja Unii Europejskiej),
doktorant w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel akademicki, inżynier projektu. Zainteresowania badawcze obejmują instytucjonalno-organizacyjne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego w skali makro, mezo i mikro. Obszar badawczy oscyluje
wokół problematyki: polityki regionalnej UE (ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych), polityki społecznej UE, polityki gospodarczej (z uwzględnieniem ryzyka politycznego na rynku kapitałowym) oraz polskiego przemysłu spotkań i wydarzeń.
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Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz — doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie
nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytutu Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary badawcze: rozwój zrównoważony — paradygmat holistyczny (determinanty zrównoważonego rozwoju, nierówności społeczne w kontekście trwałego
rozwoju, zależności między polityką społeczną i rozwojem zrównoważonym), kapitał ludzki (organizacja i zarządzanie szkolnictwem wyższym, metoda behawioralna w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, kodeks etyczny, strategie i podmioty rynku pracy).
Jan Mazur — prezbiter pauliński, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
społecznej, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych, akademik Akademii Nauk
Szkolnictwa Wyższego Ukrainy w dziedzinie pedagogiki, członek m.in. Polskiego Towarzystwa
Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zainteresowania naukowe: polityka
społeczna, katolicka nauka społeczna, historia myśli społecznej Kościoła katolickiego, etyka polityki.
Małgorzata Michalewska-Pawlak — doktor w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego
Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka monografii naukowych,
artykułów oraz raportów poświęconych polityce regionalnej Unii Europejskiej, zarządzaniu
rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, innowacjom regionalnym i inwestycjom społecznym.
W ramach krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych realizuje projekty badawcze
finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz program UE Horyzont 2020. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, polityki regionalnej, polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz innowacyjności i konkurencyjności państw
i regionów.
Łukasz Mirocha — adwokat, doktor nauk prawnych. Interesuje się współczesną filozofią polityczną, zwłaszcza problematyką sporu liberalizm–komunitaryzm, a także relacjami państwo–
–Kościół. Z tym zagadnieniem związana była jego praca doktorska, w której komentował orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące wolności myśli, sumienia i religii.
Dorota Moroń — doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (specjalność: polityka społeczna), adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie
Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę organizacji pozarządowych, wielosektorowej polityki społecznej, współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną oraz wdrażania aktywnej polityki
społecznej i innowacyjnych rozwiązań wielosektorowych. Prowadzi również badania z zakresu
inwestycyjnej polityki społecznej oraz polityki edukacyjnej, w tym szkolnictwa wyższego.
Oksana Ruda — doktor historii, pracownik naukowy Centrum Badań Stosunków Ukraińsko-Polskich Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
Zainteresowania naukowe: stosunki ukraińsko-polskie XIX i XX w., historiografia polska końca
XIX–pierwszej połowy XX w.
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Katarzyna Zamorska — profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych
w zakresie filozofii oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce,
kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk
Społecznych UWr. Jej zainteresowania i publikacje koncentrują się na teorii polityki społecznej,
prawach społecznych oraz historii polityki społecznej w Polsce. Autorka licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz książki Prawa społeczne jako
program przebudowy polityki społecznej.
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