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Prof. zw. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney, kierownik Katedra Studiów Brytyjskich
i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej sprawia mi wielka
przyjemność pogodzenie mojej fascynacji okresem elżbietańskim, szczególnie Szekspirem, ze
współczesnym oglądem świata, jego zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych. Po
skończeniu studiów filologicznych (filologia angielska) prowadziłam przez wiele lat, również
za granicą, zajęcia z problematyki historii, kultury i literatury brytyjskiej oraz krajowa
Wspólnoty Narodowa: wiedzę tę wykorzystuję w aktualnej pracy zawodowej. Ciekawi mnie,
w jaki sposób wczesnonowowożytna kultura, głównie dzieła Szekspira, komentowała
doświadczenia i problemy, które do dnia dzisiejszego nie straciły na ważności, lub nabrały
innego wymiaru polityczno-kulturowego m. in. sprawy rasy, pozycji społecznej kobiet i
mężczyzn, stosunek do nauki, religii, teatru, literatury, sztuki, zmiany systemów politycznych
i ekonomicznych. Ponieważ nasza wiedza o przeszłości stanowi nieodłączny element
współczesności, a obie funkcjonują w popularnym obiegu jako określone konstrukty
kulturowe, zajmuje się także badaniem technologii tworzenia tych konstruktów, w tym
zmianami, jakie na przestrzeni czasu ulega tzw. kultura wysoka i niska. Za przykład może
tutaj służyć komercjalizacja „konceptu Szekspir” we współczesnej kulturze popularnej,
(kampanie promocyjne produktów związanych z jego życiem lub twórczością, adaptacje
filmowe jego dziel, ich wytwarzanie nowych znaczeń kulturowych w Polsce i na świecie).
Interesuje się także zagadnieniami teorii kultury, literatury, dramatu i teatru, gdyż w swoich
badaniach wykorzystuje takie metodologie i praktyki jak np. nowy historycyzm, studia
performance, feministyczne i genderowe, postkolonialne i inne. Sporo miejsca w tych
badaniach zajmuje także problematyka wielokulturowości, tożsamości narodowej, rozważania
nad cielesnością i rola Internetu w kreowaniu współczesnej rzeczywistości
Prof. zw. dr hab. Stępień-Kuczyńska Alicja, kierownik Katedry Systemów Politycznych.
Głównym obszarem zainteresowań badawczych są problemy źródeł, przebiegu i perspektyw
społeczno-politycznej i ekonomicznej transformacji regionów Europy Środkowej i
Wschodniej oraz perspektyw demokratyzacji systemów politycznych w krajach Europy
Wschodniej, zwłaszcza: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii.
Prof. zw. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska - etnolog/antropolog kulturowy,
kierownik Zakładu Studiów Latynoamerykańskich. Zainteresowania: społeczeństwa
latynoamerykańskie w aspektach społeczno-kulturowych i politycznych, Studia nad:
wielokulturowością i pluralizmem, tożsamością (szczególnie ludności tubylczej, mniejszości
etnicznych oraz gender studies i identity), antropologia polityki: konflikty społeczno–
etniczne, przyczyny i konsekwencje narkohandel - nakoguerrillia – narkoprzemoc, procesy
imigracyjne, transnarodowość a tożsamość; prawa człowieka w Ameryce łacińskiej

Prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki;
zainteresowania badawcze dotyczą analizy polityki wielkich mocarstw względem regionu
Bliskiego Wschodu. W obszarze badań znajdują się przede wszystkim działania Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Aktualnie prowadzone badania dotyczą polityki
brytyjskiej, w ujęciu historycznym, w subregionie Zatoki Perskiej
Prof. nadzw. dr hab. Izabela Kończak, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki;
zainteresowania naukowe obejmują kwestie islamu w Rosji oraz historii kultury arabskomuzułmańskiej. Inny obszar badawczy to kwestia sytuacji kobiety w krajach Bliskiego
Wschodu (islam i judaizm).
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sepkowski, kierownik Zakładu Metodologii Badań o Polityce
w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej, zajmuje się jakościowymi czynnikami zmian
w polityce, socjosferze, i toposferze, co oznacza m. in. strachy i nadzieje zbiorowe. Analiza
przestrzeni wyobrażeń zbiorowych, przede wszystkim przestrzeni mitycznych, poczynając na
teorii mitu, a kończąc na mityzacjach i demityzacjach. Problemy tzw. „religii obywatelskich”,
ich konstytuowania i rytualizacji. Problemy pamięci zbiorowej, a także naukowe i mniej
naukowe rozpoznania przyszłości – od wielkich wizji, profecji, projekcji, po prognozy
badaczy wielkich i mniejszych
Dr Grzegorz Bywalec, Zakład Azji Wschodniej, jest doktorem nauk ekonomicznych. Jego
zainteresowania naukowe obejmują problematykę decentralizacji w krajach rozwijających się,
problemy globalizacji i regionalizacji oraz ekonomię rozwoju; specjalizuje się w
problematyce indyjskiej. Obecnie tematyka badań skupia się na wyjaśnieniu determinant
rozwoju społeczno-gospodarczego Indii w ostatnim dwudziestoleciu, ze szczególnym
uwzględnieniem roli jaką w tym procesie odegrała decentralizacja władzy oraz finansów
publicznych.
Dr Grażyna Zygadło jest absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej ze specjalnością
literaturoznawstwo – literatura i kultura amerykańska. Obecnie jest adiunktem w Katedrze
Amerykanistyki i Mediów Masowych, gdzie zajmuje się problematyką mniejszości
etnicznych w USA, zwłaszcza Latynosów, z perspektywy studiów kulturowych oraz nauk
społecznych. Równocześnie współpracuje z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Problematyki
Kobiet, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone historii ruchów kobiecych na świecie

