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Pani doktor Dorota Miłoszewska jest absolwentką Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i tam miałem okazję z Nią współpracować. Już w trakcie studiów pokazała
swoje predyspozycje do dalszej pracy naukowej. Opieram to przekonanie z jednej strony
na bardzo dobrze napisanej i gruntownej pracy magisterskiej pt. „Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a”, której opiekunem naukowym był dr Robert Potocki. Ukazała się ona w zmienionej wersji drukiem w 2010
r., co jest rzadkością w przypadku prac magisterskich. Zajmowała się w niej trudnymi problemami geopolityki i geostrategii oraz stosunków międzynarodowych, przede wszystkim
w kontekście polityki amerykańskiej. Zwraca uwagę nie tylko interesująca warstwa merytoryczna tej pracy, ale też dobrze ugruntowany i umiejętnie stosowany warsztat badawczy autorki. Wreszcie, niezbędna w zajmowaniu się problematyką międzynarodową biegła znajomość języka angielskiego. Stąd wysoka i zasłużona ocena Jej pracy magisterskiej oraz powstałej na jej podstawie monografii.
Z drugiej strony, o zainteresowaniach oraz inklinacjach dr D. Miłoszewskiej do pracy naukowej świadczył Jej aktywny udział w ruchu naukowym, w tym w studenckim. Uczestniczyła
z referatami w kilku konferencjach: 1/ „Rosja wobec ukraińskiej państwowości w kontekście
Pomarańczowej Rewolucji” wygłoszony w Zielonej Górze na obradach konferencji „Ukraina
– trudna przeszłość, nowe wyzwania” w dn. 13 IV 2005 r. (wygłoszony także na IX Dniach
Kultury Ukraińskiej w Szczecinie 2 V 2005 r.); 2/ Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość” wygłoszony na obradach konferencji „Kwestia religii we współczesnej polityce”
w Zielonej Górze 29 XI 2005 r.
Pani Dorota Miłoszewska jeszcze w trakcie studiów zaczęła publikować swoje prace badawcze. Warto tutaj wspomnieć o opublikowanym w 2006 r. w Zielonej Górze tomie „Ukraina: między rewolucją a wyborami”, pod red. R. Potockiego, we wspomnianym wyżej referacie „Rosja wobec ukraińskiej państwowości w kontekście Pomarańczowej Rewolucji”. Także
w tym samym 2006 r. ukazały się Jej dwa artykuły w wydanym w Zielonej Górze zbiorze
studiów „Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku”: „Kirgiska rewolucja tulipanów w 2005 r.”
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oraz „Serbski ruch obywatelski OTPOR!”. Wreszcie wypada wspomnieć o Jej znaczącym doświadczeniu w gromadzeniu i opracowaniu bibliografii naukowej jako współautorki „Polskiej
bibliografii Pomarańczowej Rewolucji”, która pod red. m.in. R. Potockiego ukazała się drukiem pod koniec 2006 r.
Swoje zainteresowania naukowe dr D. Miłoszewska rozszerzyła i pogłębiła w trakcie studiów doktoranckich w latach 2007-2013 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znalazła się, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zainteresowaniami naukowymi, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. W trakcie studiów doktoranckich zajmowała się szeroko rozumianą polityką międzynarodową
/geopolityką, geostrategią oraz bezpieczeństwem międzynarodowym/. Nawiązała także bezpośrednią współpracę z badaczami stosunków międzynarodowych tej klasy, co Joseph Nye
czy Parag Khanna. Jej głównym obszarem badawczym pozostała polityka zagraniczna USA.
Owocem tych badań jest rozprawa doktorska, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab.
Włodzimierza Malendowskiego, na podstawie której 09.12.2013 r. uzyskała stopień naukowy
doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
W trakcie studiów doktoranckich Pani D. Miłoszewska systematycznie publikowała rezultaty swoich badań oraz uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Jej wydany drukiem dorobek w wymiarze statystycznym jest
spory, bowiem sięga 20 publikacji. Ich tematyka, co warto podkreślić, koresponduje z zasadniczym obszarem badań naukowych D. Miłoszewskiej, czyli stosunkami międzynarodowymi
oraz geopolityką. Niektóre z Jej publikacji podejmują problemy międzynarodowe ważne
z naukowego punktu widzenia. Stanowią dowód na systematyczną pracę badawczą.
Ważne dla oceny naukowca jest jednak nie tylko to, ile, ale i gdzie publikuje. Tym bardziej
dotyczy to osoby zajmującej się stosunkami międzynarodowymi, ze swej natury wykraczającymi poza polską perspektywę. Wydaje się, że tutaj dr Dorota Miłoszewska, jako młoda badaczka, ma jeszcze duże i niewykorzystane możliwości. Wystarczy zwrócić uwagę na to,
iż pośród 5 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, dwa to tłumaczenia tekstów wybitnych i głośnych znawców stosunków międzynarodowych: Josepha Nye'a i Roberta
Kaplana. To z pewnością godne podkreślenia w Jej dorobku naukowym. Kolejne 3 artykuły
dotyczą problemów ważnych poznawczo. Wszystkie te teksty ukazały się w periodykach pozbawionych punktów na listach czasopism naukowych MNiSW. Myślę jednak, że jest to
związane z Jej rozbudowującym się doświadczeniem na polu badawczym, które na pewno
będzie dalej rozwijała w swojej pracy naukowej. W toku dalszych badań D. Miłoszewska
winna sobie za cel postawić publikacje w renomowanych polskich czasopismach naukowych
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zajmujących się problematyką międzynarodową oraz w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
W przypadku tekstów w pracach zbiorowych zwraca uwagę ich zróżnicowana problematyka i jakość. Na tym tle wyróżnia się kilka tekstów opublikowanych w solidnych pracach zbiorowych, jak „Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy Nowego Porządku Międzynarodowego”, pod red. W. Malendowskiego, „Konflikty i spory
międzynarodowe”, pod red. R. Łosia czy „Państwa-regiony-świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej”, red. K. Kamińska, S. Mrozowska, G. Piwnicki. Warto też zauważyć ciekawe publikacje dr D. Miłoszewskiej dotyczące teorii rewolucji, zwłaszcza w jej współczesnym wymiarze.
Ważną częścią życia naukowego jest udział w konferencjach naukowych, gdzie jest okazja
do dyskusji i konfrontacji poglądów oraz ocen. Dla badacza stosunków międzynarodowych
istotny jest przede wszystkim udział w spotkaniach, które mają zasięg wykraczający poza krajowe podwórko. Na tym tle trzeba z uznaniem zauważyć aktywne uczestnictwo dr D. Miłoszewskiej z referatami w 6 konferencjach międzynarodowych oraz w kolejnych kilku o zasięgu krajowym. Ich wiodąca tematyka korespondowała z Jej zainteresowaniami naukowymi.
Na studiach doktoranckich Pani D. Miłoszewska miała okazję zapoznać się z kolejną częścią pracy nauczyciela akademickiego, czyli z samodzielnie prowadzoną dydaktyką. To obowiązkowy wymiar studiów doktoranckich, ale bardzo szczupły w wymiarze godzinowym.
D. Miłoszewska prowadziła ćwiczenia z przedmiotu: międzynarodowe stosunki polityczne,
który bez wątpienia jest związany z Jej głównym obszarem badań naukowych.
Zwraca również uwagę aktywność organizacyjna dr D. Miłoszewskiej, ujawniona
już w trakcie studiów politologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rozszerzyła się
ona znacznie w trakcie studiów doktoranckich, bowiem dają one dużo większe możliwości.
W tej sferze godnym odnotowania jest udział w organizowaniu i działalności środowiska
geopolityków polskich, np. w tworzeniu Instytutu Geopolityki oraz Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego. Z tym wiąże się Jej praca jako członka redakcji periodyku naukowego
„Studia Geopolitica”.
Reasumując, Pani dr Dorota Miłoszewska posiada w moim przekonaniu spore umiejętności naukowe, systematycznie rozwija swój warsztat badawczy oraz kontynuuje badania
nad problematyką międzynarodową. Staje się coraz bardziej dojrzałym i uznanym badaczem
tej problematyki, a dotychczasowe osiągnięcia zasługują na wysoką ocenę.
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