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NOTY O AUTORACH

Joanna DOBROWOLSKA-POLAK – doktor, pracuje jako adiunkt w Instytucie Zachod-
nim w Poznaniu. Jest członkiem Komitetu Zarządzającego EU-COST Action CA 16111 
International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network. Zajmuje się pole-
mologią i kwestiami humanitarnymi. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publika-
cji, w tym pięciu monografii i opracowań zwartych, redaktorem czterech prac zbiorowych 
i redaktor naczelną „IZ Policy Papers”. Kontakt: joanna.ea.polak@gmail.com.

Łukasz DONAJ – w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych 
w zakresie nauki o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe za cykl monotema-
tyczny pt. Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji na obszarze postradziec-
kim. Od 2015 r. profesor z Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kierownik studiów II stopnia na kierunku „stosunki 
międzynarodowe”. Autor/redaktor 8 monografii i ponad 100 artykułów oraz recenzji na-
ukowych (opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); za-
stępca sekretarza redakcji „Przegląd Strategiczny”; członek redakcji: „PolitBook”, „Youth. 
World. Politics”, „Человеческий капитал”, „Проблемы постсоветского пространствa”, 
„Defence Science Review”, współpracuje jako recenzent z czasopismami: „R/evolutions. 
Global Trends & Regional Issues”, „Pogranicze. Polish Borderland Studies”, „Świat Idei 
i Polityki”, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne”, „Przegląd Europejski”, 
„Civitas et Lex”, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, „Colloquium” oraz „In-
ternational Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”; członek: Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych 
(od 2013 r. przewodniczący poznańskiego oddziału), Ośrodka Badań i Edukacji Europej-
skiej (od 2015 r. – członek zarządu). W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się 
przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa, sytuacją 
wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach postradzieckich, a także ko-
munikowania politycznego oraz kwestiami prognozowania politycznego. 
Kontakt: lukasz.donaj@amu.edu.pl.

Radosław FIEDLER – prof. UAM, kierownik Zakładu Pozaeuropejskich Studiów Poli-
tycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zaintere-
sowania badawcze koncentrują się wokół bliskowschodniego obszaru niestabilności, po-
lityki USA i UE wobec Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej. Autor wielu artykułów 
i monografii, a także kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych przez Na-
rodowe Centrum Nauki. Stypendysta kilku wyjazdów badawczych: EU Partnership and 
International Cooperation w Jordanii, Eminence II w Gruzji, wizytujący profesor w Co-
lumbia University. Jest koordynatorem programu Erasmus+ oraz prodziekanem ds. współ-
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pracy międzynarodowej. Prezes Fundacji Fiedlerów promującej dialog międzykulturowy, 
wspierającej inicjatywy społeczności lokalnej oraz innowacji społecznych. 
Kontakt: radoslaw.fiedler@amu.edu.pl.

Andrzej GAŁGANEK – politolog, filozof, profesor zw. dr hab., kierownik Zakładu Sto-
sunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze A. Gałganka koncentrują 
się wokół problemów stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
teorii i historii stosunków międzynarodowych. Jego ostatnie książki poświęcone są historii 
teoretyzowania o stosunkach międzynarodowych (Historia teorii stosunków międzyna-
rodowych, PWN, Warszawa 2009) oraz historii stosunków międzynarodowych (Historia 
stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, Elipsa, Warszawa 2013). 
Historia stosunków międzynarodowych w 2014 roku została uznana w Ogólnopolskim 
Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza za Najlepszą Książkę o Tematyce Poli-
tologicznej w 2013 roku. W latach 2009–2013 autor był wice-przewodniczącym Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. 
Kontakt: andrzej.galganek@amu.edu.pl.

Andrii GLADII – słuchacz stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintere-
sowania badawcze obejmują ekonomiczne skutki globalizacji, historię stosunków między-
narodowych, rozwój społeczeństwa wiedzy, globalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz 
bezpieczeństwo telekomunikacyjne. Kontakt: andrzej.gladii@amu.edu.pl.

Francisco GÓMEZ MARTOS – Former Official of the European Parliament, Head of 
the Institutional Cooperation Unit at the European Parliament’s Directorate General for 
Presidency, Directorate for relations with national parliaments. Former Professor of Public 
Finance at the Universidad Autónoma de Madrid, currently a collaborator with the Institute 
of European Studies of the FUSL (Faculté Universitaire Saint-Louis) in Brussels and with 
the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Sciences and Journalism. 
Author of several publications on EU Industrial Policy for the Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, on EU Migration Policy for the Konrad Adenauer Foundation and 
a chapter on Interparliamentary Cooperation in the context of COSAC in a recent collec-
tive book edited by Lupo and Fasone on Interparliamentary Cooperation in the Composite 
European Constitution. He has published numerous articles on economic policy and the 
European Union in El País and other newspapers and magazines. Recently, he completed 
a Fellowship in the Institute for International Relations of Chegchi University in Taiwan 
and elaborated a comprehensive study on China’s “One Belt, One Road” Initiative. 
Contact: francisco.gomezmartos@gmail.com.

Vladimir Aleksandrovich GUTOROV– Dr. of Sci. (Philos.), Professor, Head of Depart-
ment of Theory and Philosophy of Politics, Faculty of Political Science, Saint-Petersburg 
State University, Russia, Head of Saint-Petersburg department of the Russian Association 
of Political Science (RAPS). Teaching experience: courses of the history of Western politi-
cal thought (3 semesters), political philosophy (1 semester), modern political ideologies 
(1 semester), modern political theories (1 semester). Scientific interests: modern political 
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theory and philosophy of politics, philosophy of education, history of ancient and modern 
political thought. Contact: gut-50@mail.ru.

Christian GUILLERMET-FERNÁNDEZ – a diplomat of the costarican foreign serv-
ice with a broad experience in multilateral affairs. As Chairperson-Rapporteur of the UN 
Open Ended Working Group on the right to peace (2013–15), he guided the governmental 
negotiations of the Declaration on the Right to Peace, which was adopted on 19 Decem-
ber 2016 by the UN General Assembly. At present he is the Director General for Foreign 
Policy at the Ministry of Foreign Affairs of Costa Rica. Until recently, he was the Deputy 
Permanent Representative of Costa Rica to the United Nations in Geneva. During his dip-
lomatic career, he also served as Deputy Permanent Representative of Costa Rica to the 
United Nations in New York and as the political coordinator to the UN Security Council 
during the last membership of Costa Rica to this important body of the UN. He was the 
regional representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights for Latin 
America, Director General for Foreign Policy at the Ministry of Foreign Affairs of Costa 
Rica and he served at the Office of Ombudsperson of Costa Rica. He has studies in law and 
international relations. Additionally, he extensively collaborates with different universities 
and think-tanks and writes for prestigious peer journals worldwide. He is a highly reputed 
specialist on human rights, peace and security and United Nations. 
Contact: cguillermet@gmail.com.

Adam GWIAZDA – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Polityki w Uniwersyte-
cie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w swojej pracy naukowej zajmuje się między-
narodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi, globalizacją, bezpieczeństwem 
międzynarodowym i przemianami demograficznymi współczesnego świata. Jest autorem 
11 monografii i ponad 260 studiów i artykułów naukowych opublikowanych w pracach 
zbiorowych oraz krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. 
Kontakt: ahvezda@wp.pl.

Waldemar JARCZEWSKI – generał policji, adiunkt Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa imprez 
masowych oraz zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczo-
ści. W ponad 30-letniej karierze zawodowej zajmował kluczowe stanowiska w polskiej 
policji, w tym dwukrotnie zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorując pion kry-
minalny i prewencyjny. Pełnił też funkcję oficera łącznikowego Policji, przy ambasadzie 
RP w Ukrainie. Po powrocie do KGP powierzono mu przygotowanie polskiej policji do 
zapewnienia bezpieczeństwa EURO 2012. Doświadczenie taktyczne oraz wiedza prak-
tyczna zostały wykorzystane w rozprawie doktorskiej traktującej o możliwościach wy-
korzystania potencjału zgromadzonego przez Policję w ramach przygotowań i realizacji 
turnieju EURO 2012 w części polskiej. Pracę doktorską obronił w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie w 2015 r. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi polskimi 
i ukraińskimi. Kontakt: waljar@amu.edu.pl.

Filip KACZMAREK – doktor nauk humanistycznych (w zakresie nauk o polityce). Ad-
iunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2004–2014 był posłem do 
Parlamentu Europejskiego, od 2009 koordynatorem grupy Europejskiej Partii Ludowej 
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w Komisji Rozwoju i Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym Afryka Karaiby Pacyfik 
– Unia Europejska. Autor 10 opinii i 5 raportów, współautor ponad 300 rezolucji Parlamen-
tu Europejskiego. Był członkiem Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji. Jest członkiem PTPN, PTNP, Rady Ekspertów Wielkopolskiego Związku 
Pracodawców LEWIATAN oraz Rady Programowej OBiEE i Global Compact Network 
Poland. Kontakt: filip@filipkaczmarek.pl.

Itai KOHAVI – has an MA from Northwestern University of Evanston, IL, USA. He is 
a PhD student at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Field of research: 
conflict resolution, deceptions in negotiations. President of Tapas MBA (Microsoft Venture 
Academy, 2014–2017); Founder, CEO of various startup companies (NYC, Palo Alto, Tel 
Aviv 1993–2016). Contact: ItaiKohavi@gmail.com.

Magdalena LISIŃSKA – doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół polityki wewnętrznej i zagranicznej Argentyny, stosunków międzynarodowych 
na zachodniej półkuli, bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, reżimów autorytarnych 
i problematyki praw mniejszości. Kontakt: m.lisinska@gmail.com.

Robert ŁOŚ – dr nauk historycznych, dr hab. w zakresie nauk o polityce, kierownik Ka-
tedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ. Autor około 50 artykułów nauko-
wych, 6 monografii, 7 publikacji zbiorowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się 
na problematyce związanej z polityką zagraniczną w wymiarze praktycznym i teoretycz-
nym. Kontakt: robert_los@uni.lodz.pl.

Maciej MAGIERA – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absol-
went Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM w Poznaniu; założyciel 
i opiekun naukowy Koła Naukowego Nauki o Bezpieczeństwie WNPiD UAM w Pozna-
niu; specjalizuje się w obszarze zarządzania kryzysowego z perspektywy kultury bezpie-
czeństwa, a dokładniej mentalnej modernizacji podmiotów w procesie kompleksowego 
minimalizowania ryzyk. Kontakt: maciej,magiera@amu.edu.pl.

Włodzimierz MALENDOWSKI – prawnik i politolog, prof. zw. dr hab., emerytowany 
pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania z dzie-
dziny międzynarodowych stosunków politycznych. Kieruje projektem badawczym pt. Wę-
złowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Spory międzynarodowe i konflikty 
zbrojne. Aspekty prawne i polityczne. Autor ponad stu osiemdziesięciu opracowań nauko-
wych i ponad pięćdziesięciu popularnonaukowych, poświęconych problematyce między-
narodowej. Członek Komisji Bałkanistyki (Oddział w Poznaniu). Redaktor naczelny cza-
sopisma „Przegląd Politologiczny”. 
Kontakt: wlodzimierz.malendowski@amu.edu.pl.

Lasha MARKOZASHVILI – obtained his doctoral degree from Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. Currently, he is an invited professor at the Free University of Tbilisi and 
a founding editor at the Georgian Journal of Systemic Politics. 
Contact: lasha.markozashvili.1@iliauni.edu.ge.
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Wojciech NOWIAK – Professor at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam 
Mickiewicz University, in Poznań, Poland. His research interests focus on the issues of the 
theory and practice of the welfare state, regional collaboration in the Northern Europe, the 
Israeli-Arab conflict, terrorism and the methods of combating and preventing it, national 
security dilemmas. Member of the International Political Science Association and the Po-
litical Science Association. Contact: wojciech.nowiak@amu.edu.pl.

Przemysław OSIEWICZ – FULBRIGHT Senior Award Visiting Scholar at Georgetown 
University, Washington D.C. (2016–17). A guest contributor of the Middle East Institute, 
Washington D.C. Secretary of Research Committee RC-18 of the International Politi-
cal Science Association (IPSA). Member of the International Studies Association (ISA). 
Member of Polish Political Science Association. Board member of Polish International 
Relations Association (Poznań) and Asia&Pacific Association. Visiting lecturer of univer-
sities in the United States, Cyprus, Turkey, Iran, and Taiwan. Author and co-author of four 
monographs and over 70 book chapters and articles in international relations and political 
science. Contact: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl.

Piotr POCHYŁY – PhD, Assistant Professor in the Department of International Relations 
of the Institute of Political Science, University of Zielona Góra. 
Contact: piotr_pochyly@yahoo.com.

David Fernandez PUYANA – Doctor of Law (University of Pompeu Fabra, Spain), also 
holds a LLM on Human Rights Law by the University of Essex (UK), an MA on Human 
Rights Protection by the University of Alcala de Henares (Spain) and MA on International 
Relations by the University of Pompeu Fabra. He graduated in Law, Philosophy and Edu-
cation Science by the University of Barcelona and Pompeu Fabra. He obtained a human 
rights award by the School of Law of the American University in Washington DC. Served 
as legal adviser at the Permanent Mission of Costa Rica to the UN in Geneva and assisted 
the Chairperson-Rapporteur of the UN Open Ended Working Group on the right to peace 
(2013–15) and the OHCHR on the right to peace matters in its 30º Human Rights Council 
session (Sept.–Oct. 2015). As representative of UNESCO Etxea, the Spanish Society for 
International Human Rights Law, Institute for Planetary Synthesis and the International 
Association of Peace Messenger Cities, he was the Director of the NGO Campaign on the 
Human Right to Peace (2008–2013), in which he organised more than 100 expert meet-
ings and mobilized large groups of NGO and cities worldwide. He has also served as legal 
assistant to the International Council on Human Rights Policy, the Spanish Red Cross, the 
Human Rights Office of the Ministry for Foreign Affairs of Spain and he also worked with 
the Finn Church Aid on peace issues. Nowadays, he is consultant at the UNESCO Liaison 
Office in Geneva and member of the Chair on Solidarity Economy of the University Abat 
Oliba in Barcelona. He also collaborates with Religions for Peace and Peace without Bor-
ders. Contact: costaricanmissionpeace@gmail.com.

Paulina POSPIESZNA – is an Assistant Professor of political science at the Adam Mick-
iewicz University of Poznań, Poland. She received her Ph.D. (2010) in Political Science 
from the University of Alabama and worked as a post-doctoral fellow at the University 
of Konstanz and University of Mannheim, Germany. Her main research interest is third-
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party mediation in civil wars, post-conflict peace building, democracy assistance, civil 
society organizations, youth and women empowerment, and impact evaluations through 
randomized controlled trials. She has published articles in Democratization, Public Ad-
ministration and Development, Journal of Peace Research, Problems of Post-Communism, 
amongst others. She was a member of COST Action European Network of Conflict Re-
search (ENCoRe). Contact: paulina.pospieszna@amu.edu.pl.

Jacek M. RAUBO – PhD (doctoral dissertation titled Decision making process in the US 
defense policy), an analyst in international security and defense issues. He completed his 
MA studies in political science, specializing in international political relations, at the Fac-
ulty of Political Science and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In 
his present research and scientific work, he specializes in observing various aspects of con-
temporary international security and selected aspects of internal security. His interests are 
primarily connected with the Middle East and North-East Africa, oscillating around the is-
sues of special forces, intelligence, counterterrorism, and strategic cross-border threats for 
security. Author of scientific and journalist articles on international relations and security 
as well as participant of scientific conferences in Poland and abroad. Member of the Polish 
Society of Political Science and the Polish Society for International Studies. Currently he 
works as a columnist for the Warsaw internet portal Defence24.pl, and as a lecturer at the 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Contact: jacek.raubo@amu.edu.pl.

Gerald SCHNEIDER – is Professor of International Politics at the University of Kon-
stanz, Executive Editor of “European Union Politics”, and co-Editor of “International 
Interactions”. His main areas of research are European Union decision-making, conflict 
management, armed violence, the international political economy of financial markets, and 
applied bargaining theory. He has published around 150 articles and chapters, and is a past 
President of the European Political Science Association and past Vice President of the In-
ternational Studies Association. Contact: gerald.schneider@uni-konstanz.de.

Alexander Andreevich SHIRINYANTS – Dr. Pol. Sci., Professor, Head of Department 
of History of Social and Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Mos-
cow State University, Russia. Teaching experience: courses of the history of socio-polit-
ical doctrines of Russia (2 semesters), the methodology of historical and political studies 
(1 semester), and the others. Scientific interests: the history of socio-political thought, the 
political culture of the Russian intelligentsia of XIX–XX centuries, the methodology of 
historical research, textual criticism. Contact: jants@yandex.ru.

Krzysztof URBANIAK – prawnik, politolog, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego i europejskiego. 
Kontakt: krzysztof.urbaniak@amu.edu.pl.

Jeroen J. J. VAN DEN BOSCH – started his studies at the Catholic University of Leuven 
(KUL), Belgium. He first studied Slavonic studies (Area Studies), before moving on to the 
realm of international relations (Political & Social Sciences). During this time he studied in 
Odessa, Irkutsk (IGLU, Russian Federation), Cracow (Jagiellonian University), Moscow 
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(Pushkin Institute) and Poznań (Adam Mickiewicz University). He obtained both master 
degrees at the KUL in 2008 and 2010. After his studies he remained two years at AMU as 
an independent researcher before starting this doctoral studies. He is currently finalizing 
his PhD dissertation: Personal Rule in Sub Saharan Africa: The Impact of Personalism on 
Regime Transitions after the Cold War at the department of international relations. His 
research fields cover dictatorships, democratization, political regimes, Sub Saharan Africa 
and Central Asia. He is also editor-in-chief of the political science journal: “R/evolutions: 
Global Trends & Regional Issues” (revjournal.org). Contact: jvdb@amu.edu.pl.

Maciej WALKOWSKI – kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Autor i redaktor ponad 
siedemdziesięciu publikacji naukowych oraz haseł encyklopedycznych. Od roku 2016 
kierownik (Chairholder) Katedry Jean Monnet na WNPiD UAM w Poznaniu – „EU DY-
NAMICUS”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych oraz integracji europejskiej, szczególnie w badaniach dotyczących: 
procesów globalizacji i regionalizacji ekonomicznej w świecie, problemów globalnych, 
korporacji transnarodowych, rozwoju gospodarczego państw z regionu Azji Południowej 
i Wschodniej (z Chinami na czele), a także społeczno-gospodarczego rozwoju UE i Polski, 
integracji monetarnej w Europie oraz Wspólnej Polityki Rolnej UE. 
Kontakt: maciej.walkowski@amu.edu.pl.

Katarzyna WARDIN – dr hab., profesor w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na 
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Ukończyła politologię na Uniwersytecie 
Gdańskim w zakresie polityki publicznej, w 2007 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecz-
nych, a w 2014 tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. Jest autorką licznych 
publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego oraz 
jego współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem piractwa i terroryzmu 
morskiego. Uczestniczy aktywnie w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Po-
nadto prowadzi badania w obszarze międzynarodowych stosunków politycznych i bezpie-
czeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa zewnętrznego UE, jak również zagrożeń 
wywołanych przez państwa słabe i dysfunkcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem Soma-
lii. Kontakt: kwardin@wp.pl.

Artur WEJKSZNER – politolog, profesor nadzwyczajny UAM, doktor habilitowany 
w Zakładzie Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących 
współczesnych stosunków międzynarodowych oraz problematyki terroryzmu międzyna-
rodowego i islamskiego radykalizmu. Autor monografii: Państwo Islamskie. Narodziny 
nowego kalifatu? (Wyd. Difin, Warszawa 2016) i Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo 
islamskie? (Wyd. Difin, Warszawa 2017). Kontakt: artur.wejkszner@amu.edu.pl.

Rafał WIŚNIEWSKI – doktor nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicz-
nych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel i członek re-
dakcji czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” (http://
revjournal.org/). Specjalizuje się w tematyce stosunków międzynarodowych w regionie 
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Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa militarnego oraz międzynarodowego handlu uzbrojeniem 
i sprzętem wojskowym. Kontakt: rafial.wisniewski@amu.edu.pl.
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