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Opinia
Panią Dorotę Miłoszewską mam przyjemność znać od drugiego roku studiów, kiedy
to uczęszczała na prowadzone przeze mnie zajęcia z geopolityki. Już wówczas, podczas
prowadzonych ćwiczeń oraz wykładów, dała się poznać jako ambitna, pracowita oraz
obyta erudycyjnie studentka. Ponadto przez dwa semestry letnie (2003/2004
i 2004/2005) studiowała ona w systemie indywidualnym, z czego widać, że tok powyższy nie jest jej obcy, zaś 25 listopada 2006 roku – na podstawie decyzji Rady Instytutu
Politologii – umożliwiono jej kontynuację studiów dziennych w systemie Indywidualnego Programu Studiów, ze względu na poszerzenie swojego harmonogramu zajęć
o dodatkowe przedmioty na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawę jej zainteresowań
naukowych stanowi współczesna amerykańska myśl polityczna. Z tego też powodu
w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium podjęła się realizacji tematu: Trójpłaszczyznowa szachownica Segmentacja wielkiej polityki w rozważaniach Josepha
Nye’a, którą obroniła 5 czerwca 2007 roku. Recenzentem rozprawy był wówczas
dr hab. Stefan Dudra.
Niezależnie od obowiązków wynikających z programu studiów była ona jednym
ze współzałożycieli i dość aktywnych członków Koła Naukowego Studentów Nauk
Politycznych AUDIATUR ET ALTERA PARS. W kwietniu 2005 roku brała ona udział
w uczelnianej konferencji Ukraina 2004: trudna przeszłość – nowe wyzwania (materiały w druku pod tytułem: Ukraina 2004: między rewolucją a wyborami), podczas której
wygłosiła referat: „Rosja wobec ukraińskiej państwowości w kontekście Pomarańczowej Rewolucji”. Wystąpienie to wzbudziło na tyle zainteresowanie społeczne, że została
przez Związek Ukraińców w Polsce zaproszona do wygłoszenia podobnego odczytu
w ramach IX Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie 2 czerwca 2005 roku. Z kolei
w listopadzie tegoż roku wygłosiła referat: „Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość?” w ramach kolejnej konferencji studenckiej: Kwestia religii we współczesnej
polityce (wzmiankowane materiały pokonferencyjne mają ukazać się drogą elektroniczną na stronie internetowej Koła Naukowego). Ponadto ma ona na swoim koncie
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dwie publikacje: Serbski ruch obywatelski OPTOR! oraz Kirgiska „rewolucja tulipanów” w 2005 roku opublikowane w pracy zbiorowej: Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku,
red. J. Macała, R. Potocki, A. Janiak, Zielona Góra 2006, s. 274-277, 335-344.
Niezależnie od tego zaangażowania uczestniczyła ona w obecnie trzech projektach
naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Politologii:
1. W ramach Leksykonu Współczesnych Politologów Świata przygotowywanego
pod kierownictwem dra hab. Wiesława Hładkiewicza, prof. UZ jest ona autorką bądź
współautorką następujących not bio-bibliograficznych: Henry Kisssinger, Benjamin
Barber, Joseph Nye, Robert Kaplan, oraz Gene Sharp. Wydanie pracy przewidziane jest
do końca 2007 roku;
2. W ramach serii wydawniczej „Bibliografia Europy Wschodniej” realizowanej
przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Dorota Miłoszewska
uczestniczyła w tworzeniu Polskiej bibliografii pomarańczowej rewolucji przygotowywanej pod redakcją dra Roberta Potockiego i innych (ukaże się drukiem w IV kwartale
2007 roku). Jej zadaniem było przeprowadzenie odpowiedniej kwerendy oraz opracowanie artykułów dotyczących ukraińskiej rewolucji pokojowej z „Niedzieli”, „Tygodnika Solidarność” oraz „Forum” za lata 2004-2006.
3. W ramach pracy zbiorowej Lekcja Majdanu. Prasa polska wobec pomarańczowej
rewolucji przygotowała ona artykuł poświecony temu tematowi prezentowanemu na
łamach „Gazety Wyborczej”. Książka ukaże sie drukiem w III kwartale 2007 roku.
Niezależnie od tego imponującego, jak na absolwenta Instytut Politologii, dorobku
naukowego Pani Dorota Miłoszewska jest nieco nieśmiałą, lecz o szeroko otwartym
umyśle i kreatywną osobą. Dlatego tez zdecydowała się na podjęcie studiów doktoranckich, gdzie pragnęłaby się zając tematem: Idea imperium amerykańskiej myśli neokonserwatywnej w latach 2000-2008.
Z wyrazami szacunku
(dr Robert Potocki)

